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De Toelating tot Bouwen

van Visschersvaartuifen
In ons vorig nummer giveh we om-

trent deze kwestie ëen uitvoerige uiteen^
zetting, waarin: We ö.m./ opkwamen "de
kapitalen welke men.thans ter beschik-
king ;yari de; nijverheid-;wil-stellen, niet
af te wenden.ónder voorwendsel dat; al
wie yrbegër. geen'.reeder is geweest, het
thans ook ni»t m$g worden. • _ .

Wëliswaaf jZijn- we =het-volledig eens.
met bris Zèëwezén dat het bedrijf en dtis
den bouw; yan. vaartuigen dient gew-
ordend, inaar óf.dit:dient te geschieden
door-wering yan. menschëh. die over mil-
lioenen .beschikken, en de yisschërs zóó-
als we zë thans kennen op kredietniaat-
Sehappijen en banken aan të wilzen, is

| e en a n d e r e ' z a a k . . ' r " ; ••''. ';,••':•;./, '
De:redenen.welke óns.Zeewezen er toe

Igeleld r: Hebben \dergi?l?;:ken maatregel
,roor të stellen, verdienen nochtans vin
meer'nabij onderzocht.

Er werd inderdaad vastgesteld dat,
tengevolge yan, de resultaten van het
[Jongste} haringseizoeni, het een' echte:
Jacht op schepen was. Jn zooverre dat
raartulgën; welke =hV lang-als doodkisten;
opgeschreyeh waren; opnieuw-gelapt J

geldelijke winst er ianrérbphdénl ;;
Deze jacht kende in sommige" omstan-'

dlgheden',$raglsche gevolgen'en 't hoeft
dan ook: niemand .1» verwonderen dat:

bulten •; talrijke ayartjen,. we ook; daar-
door het verlies vaneen paar vaartuigen'
en mensëhénlevens te betreuren hadden!

Anderzijds kan wel aangenomen dat
de helft van onze kustyisschersylopt als
v^0T^n,m^.g.'am9èhp\iwdpn^A&% om
déze pp \zijn yooroprlpgsch peil te brën-!
gsn, maar • mpdernër ppgëyat. een hpn-'i
derdtal nieuwe fcustyisschemaar^igeri
gemakkelijk-de yïöot zpuden mogen kb-:
men 'aanvallen. , " '•':.."._-."'•'. ' ;

Nuïde mènschen^ echter, dank zij b.vb.;
de. overdreven prijJven ;voor den haring
betaald, weten wat er met:een vaartuig'
kan verdiend wprden. zijn ze niet meer
tegen te ^hpydeni

Inderdaad, op onze verschillende wer-:
ven zijn niet minder dan - een 40-tal
vaartuigen in den bouw en moeten zeker
nog een 30-tal plannen van vaartuigen:

De Vischbedeeling
te Oostende

van allerlei grootten goedgekeurd wor-
den.

Niemand: heeft zich.tot op heden om
dezen bouw bekommerd!

Nochtans stelt zich de vraag; zal voor
al déze vaartuigen mazóut genoeg voor-
handen zijn?"Heeft men bij dezen bouw
zich wel eens rekenschap gegeven van
de lessen uit het verleden en öe nood-
wendighëdën van.de toekomst? •

In Juli 1940 werd door het departe-
ment yan Zeewezen ree^s hieraan ge-
dacht én stond de geordende heropbouw
der visschërsvloot op het programma der
te vërwezelijken hervormingen.

Toen kwam "echter larifis het ministerie
van Landbouw en Voeding de 8e corpo-
ratieve hpöfdgröepeering tot stand, dié
alles op zich zou nemen!

Niets kwam iri-al dien tijd tot stand,
in zppyerre dat de.toestarid vol wanorde
zooals,ze thans in. üën scheepsbouw be-
staat, aanleiding tot veel ; bekommernis
geeft.

Zes maanden geleden werd door hét
Zeewezen aan het Commissariaat yobr:
Wedérppbpuw • een. besluit voorgelegd, de
ppiriclitirig voorziend^ yan een comité
voj6ri;-30ö^idemfitikëi^*éioitóuwdeiv

p öntwérè paaséèröe opk: langs de
Corporatie en pok. wü <kregen .de gele-
genheid 'langs- dien• kant -om. huttige;
opmerkingen te döèn Belden.

Die zaak ïs öndértusschen blijven han-
gen^ënwie-weët wanneer ze opnieuw uit
dè kartons zal terecht koinën; wïrit 't is
zooaias -altijd: të veel instanties hebben
ef hun zegen óver të itéven, zoodat wat
de eèfle wil, de andere het tegenwerkt.

Ondertüsschen wórdt ordeïops voort-
gebouwd, omgebouwd en waar de niet
geordende massa en kapitaalkrachtige
menschen zoeken ofwel uit winstbéj ag
ofwel uit de zucht hun kapitaal te doen
opbrengen, zich om dit alles;niet be-
kommeren, is het de taak van de ma-
ritieme^ overheid zich- de lessen van het
verleden ten nutte te maken, om orde
te scheppen waar er geen was en nog is.

Dat daarom niet onmiddellijk van het
eene uiterste,in het andere, mag geval-
len7, hebben we in ons artikel van vorige
week aangetoond. ,-•

P. V»nd«nbergh«..

Bericht u n de
Geteisterden

VOOR HET ONDERWIJZEND
PER8ONEEL EN DE OUDERS

Vroeger deelden we mede :dat op
groptè uithangborden.het-'uur yan.den
verkoop van • viseh aangekondigd werd^

Sommige klnders vinden ér plezier in,
deze uren te veranderen en er allerlei
aankondigingen op te plaatsen.

Hiertegen .zou streng, moeten opgetre-
den worden. Ook het onderwijzend per-
soneel* èri de ouders moeten de,kinderen
daarop;'Wijzen. •-; : .

GEVAARLIJK* v

Alser.lh de toekomst 's'avonds visch
of haring aangevoerd-wordt, dan zal
deze 's nachts,door een schildwacht:be-
waakt wprden, d ieoi j vaststelling van
rtiisbrulken van.zijne wapens zal ge-
brulk'maken'. ï " - . ^ ' i i

DE ROLMOP8 EN H U N ; Q E W I O H T

Vóór 14 dagen kondigden we aan dat
sommige bokalen eehvtèigetlhg: gewicht
rolmops Irthlelden en dat deze, in plaats
van 250 grammen; slechts 180 tot 220v gr.
bevatten, met hét.gevolg dat proces-
verbaal werd opgemaakt. , '

Daardoor kwam haring, aan déri vis-
«cher 8 frank betaald, totv«0 fr. per kg.
verkochtvte wor<$én! :

Een,paar locale bladen hebben ge-
beend ölf JiericHt té ïnöêtéA tèrècht-
'ïjzen.mètjte verklaren dat'bij nazicht

deze aangeslagen bocalcn te veel in
Plaats van te weinig gewicht inhielden.

Wij kunnen dergelijke, bewering ten
stelligste logenstraffen en >. melden, dat
Proces-Herbaal werd opgemaakt.

De overtreders beroepen «Ich thans pp
het feit; da l het vastgesteld-gewicht eti
öe prijs nog niet In; het Staatsblad vér-
schenen waren. Daardoor 2!ulléh "ze a M
een straf kunhen witsnappen.' . , •••/

Wordt dö bevolking misschien door
wmmige .gewet^nlooze menschen nóg
'Iet 'genoeg bedrogen, dat' hun- gedrag

tlog móet verschoond worden?
Wawidpor.de .Corporatie tn samen-

Werking-met Prijzen en Loonën één zeer
eoede Winst verzekerd wordt, zouden
detfelljli* wastotélUngen' dienen verme-
den."

Het. Provinciaal. Commissariaat .voor
Wederopbouw der Provincie West-Vlaan-
Öerëri deelt mede: : '
' Vele geteisterden hebben vroeger reeds

aangifte gedaan hunner oorlogsschade
bij het Ministerie van Pinancles of bij
de gemeente, of bij plaatselijke comitei-
ten Pf commissies, of hebben een lee-
ningaanvraag ingediend om de geleden
oorlogsschade te herstellen.

Het-, Provinciaal Commissariaat houdt
eraan deze personen te verwittigen dat
dit hen niet ontslaat van de verpllch-:
tlrig Ingevolge het besluit van 15 Juni
1941, om vóór 30- Juni 1942 een nieuwe
aanvraag tot vaststelling en schatting
van oorlogsschade In te dienen

De rioodige inlichtingen denaangaan-
dc kunnen bekomen worden op de zlt-
dageri die In verscheidene gemeenten
worden gehouden door een gespeciali-
seerd bediende van het Provinciaal Com-
missariaat.

Prijzen voor Maring

In ons vorig nummer gaven we kennis
van het besluit van het Staatsblad, de
prijzen vermeldend bij den verkoop van
verscheh, gerpokten en ingelegden ha-
ring toe te passen bij de verschillende
personen, die ze In handen kregen, voor-
aleer ze den verbruiker ter bestemming
kwamen.

Daaraan dient nog toegevoegd dat de
groothandelaars-verzenders, dè rooke-
rijen en de inleggeWjen ertoe gehouden
zijn de groothandelaars-verdeelers op. de
hoogte te brehgen van de bepalingen in
dèzè afwljklnè vervat. Deze laatsten heb-
ben dezelfde .verplichtingen tën cpzlchté
V$n de kleinhandelaar».
U'.ppi kleinhandelaar is ertoe gehouden
de Verbruikers op zichtbare wijze, bij
middel van plakbrleven. In te lichten
over .den aard en den prijs der te koop
gestelde wéar; • ' ;

Iedere" factuur moet melding maken
van den datum yan onderhavige mach-
tiging alsmede van de aanduiding VP/
D / 2 7 3 . . , • ? . • • • • : . • • . , •...•• !

Alle Inbreuken hierop vallen onder de

Hoog- en Laagwater
te Oostende
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80.11
12.34
00.56
13.17
01.35
13.54
02.12
14.30
02.47
15.06
03.25
15.43
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16.21

3.941
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06.42
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22.54
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0.40
0.10
O.SO
0.10
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0.20
0.30
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De belastingen op
lootten

in de visscherij
Vrouw E. te Zeebrugge. — De door U

gevraagde inlichting voor een knecht
met '4 kinderen, eën knecht met 2 kin-
deren én eerijongman werd:berekend,
als zou de eerste 5 personen ten laste
èn de tweede 3 perscunen ten laste heb-
ben.--v •• : • ' v ; : •: . '.;

. Moesten er onder de kinders zijn die

zijnde ten laste worden;;aanschouwd,'.zou
öè b l t i h l ü i bdè.- belasting, een heel
dragen.-. -

Knecht met vrouw - ert
;4 kinderen

Knecht mét vrouw en
2 kinderen

Jongman

weinig

Loon

42906

42906
21453

meer be-
!Belasting

11964

12164
5900

Uit U Rochelle terug
Binnenkort zullen de Belgische vis-

schersfahiillés, te La Róchella vertoevend
en tenbelëopë van een 80-tal personen,
naar Bëlgis terugkeeren.

Thans wprden met het oog op dezen
terugkeer reeds schikkingen genomen.

De Offlcl«el« Lijst van
Vfsschcrsvaartulgen

v«FSCh«nen

Ter drukkerij van «Het ViMcherij-
blad is de Officieele Lijst dor Belgische
Visschersvaartuigen met alle nuttige in-
lichtingen en de adressen van hun ree-
ders verkrijgbaar. De lijst is bijgehouden
tot op 1 Maart 1942. '
• Prijs: 15 frank, te storten op post-
check 1070.98 yan «Het Visscherijblad>
Oostende. ' •

Ontslag
De heer Ct Goor, welke sedert meer

dan een jaar den dienst waarnam van
directeur-generaal yan het Zeewezen,
heeft In die hoedanigheid ontslag ge-
nomen, bij toepassing van de verorde~
ning op de verjonging der kaders

Hij werd vervangen door den heer
Gustaaf De Winné, hoofdingenleur-
dtenstbestuurder van het Zeewezen te
Antwerpen, die een zeer knap ambte-
naar is.

Veranderingen in de

f Visschersvloot
Veranderingen in de visschersvloot

gedurende de maand Februari 1942:
O.280 «WILLY ANDRE». — Overdekte

boot. Verkocht naar Nieuwpoort op.2~2r
42. Nieuwe eigenaar: Verleene Engel en
Debra Raymond. Villa «Edmeé> en Ten-
nislaan 8, Koksljde.

O.234 «ELISA». — Open boot. Verkocht
naar Nieuwpoort op 31-1-42. Nieuwe ei-
genaar; Dobbelaere Albert, Marktstraat
28, Nieuwpooft.'

O.150 «MARIE». — Open boot, hout.
Lengte 8 m., breedte 2,45 m. Motor De
Witte Gent nr 0561, 10 PK., jaar 1940.
Gebouwd te Oostende bij J. Denye In
1942, Eigenaar Póts Frans. Franclscusstr.
d2, Oostende. Aangemonsterd: 7-2-42.

O.264 «ZEESTER». — Open bóot. Ver-
kocht naar Nieuwpoort op 7-2r42. Nieuwe
eigenaar: Brysse Gerard, Zeelaan, De
Panne.

O.319 4ANTO1NETTE», —Open bOOt.
geschrapt als vlsschersyaartülg. Brief
13-2-42 districtoverste,

O.184 «ALBERTINE». - - Open boot, ge-
zonken te .Gravelines! op 10-2-42.

O.337 «STORMVOGEL». — Open boot.
Verkocht naar Nieuwpoort op 20-2-42.
Nieuwe eigenaar: Vlaming Blem, Ooster-1

put, Nieuwpoorfc-Bad. v
O.»33 «SU2ANNE»;—Open boot. Over-;

gemaakt s naar Nieuwpoort op 20-2-42.
Zelfde eigenaarf Lombard PWn»i P ±
•enlattf 2K Ooatend^

Toekomstplannen
VII. - Rationeele Visscherij

" Rationeele visscherij wil eigenlijk zeg-
gen verstandige visscherij, of. om nie-
mand té kwetsen, loonende visscherij
want 't is 'ten slotte daarom dat het
gaat: de visscherij reeder stuurt zijn
schip naar zee om het grootst mogelijk
prolijt uit zijn onderneming te trekken.

Daarom dient van elke gunstige ge-
legenheid die zich' aanbiedt gebruik ge-
maakt te worden, moeten alle nuttelooze
uitgaven vermeden en alle profijtelijke
werkwijzen beproefd worden.

In de laatste jaren vóór den oorlog
hebben een paar ondernemende reeders
het gewaagd vlschmethoden te beproe-
ven die bij ónze visscherij totaal onbe-
kend waren, namelijk de Deensche
snurrevaad- en de Spaansche parejavls-
scherij, waarmede de visschers dezer
landen verbazend flinke uitslagen be-
komen.

Het is niet te ontkennen dat de Denen
zich voor het beoefenen van de snurre-
vaad in eën bevoorrechte positie bevin-
den, omdat zich op enkele mijlen van
hunne kust een uitgestrekte ef f ene
yischgrond bevindt met weinig stroom,
èh die zich bijzonder goed leent voor
.hot. hèwejkënijiietö unnè .̂ Kansph-.hiizQns.
dere, petten .mêtjliunrie/tiwse -; KltömeSefS
lange';körretpuwen/: "•.- ! -

Maar de Denen weten pok in de diepe
en stroomende wateren v an Skagerrak
en Kattégat schoone vangsten schel-
visch met de snurrevaad të verschalken.
En ta normale tijden trokken zij 's Zo-
mers met gansene vloten naar de Oost-
kusthavens van Engeland, om van daar-
uit verscheidene weken achtereen plat-
visch te gaan vangen met de snurre-
vaad.

Ook de Spanjaards zagen er niet tegen
op om élk jaar voor twee drie maanden
aan een stuk de heekyisscherlj te be-
drijyen, van uit een haven der Engel-
schë Westkust-en slechts huiswaarts te
keëren, nadat die seizoenvisscherij ten
einde geloöpen was.

Dat is rationeele vissc'nevij, zooals men
het in den vreemde verstaat: in normale
tijden trekken Fransche visschers den
ganschen Zomer naar IJsland. Groen-
land of Terre-Neuve; Engelsche vis-
scHërs trekken in het voorjaar naar
Schotland en Schotsche haringvisschers
trekken in het najaar naar East Anglia,
waar ze door een gansene menigte land-
arbeiders gevolgd worden; Noorsche vis-
schers trekken elk jaar voor verschei-
dene weken naar de Lofoden en Duit-
sche walvischvaarders trekken voor lan-
ge maanden naar de Noordelijke of
Zuidelijke poolzeeën; Hollandsché vis-
schers trekken in October-November
naar het Engelsen Kanaal voor de vleet-
visschérij in de omgeving van DIeppe
en Fécamp, alwaar dan tijdelijk een
Consul en een Dominé te hunner be-
schikking staan.

Die jaarlijksche trek was voor onzen
ondernemingsgeest een der meest be-
schamende daadzaken: een gansche
vloot Hollandsché visschers trokken van
Oost naar West voorbij onze kust om
schatten haring te gaan bemachtigen
in het nabij gelegen Engelsen Kanaal, en
vermits de vangsten in geen Fransche
havens mochten gelost worden, werden
zij daar eenvoudig overgeladen en over
zee naar Holland vervoerd met schepen
die een tweede maal onze kust voorbij-
vaarden. En ten slotte werden deze
vangsten over de landgrens naar België
ingevoerd, onder den vorm van gerook-
ten of gezouten haring, waarvoor de
Belgische verbruiker zonder het ooit te
vermoeden, een prijs betaalde, waarin
do arbeid van den vlsscher, de dubbele
reis van de vaartuigen langs onze kust,
het loon van den rooker en het profijt
van den handelaar, dit alles in Neder-
landsche guldens, ruimschoots berekend
waren.

En dat voor een lekkere voedingswaar
die evengoed door onze visschers In het
dichtbij gelegen Kanaal had kunnen ge-
vangen, door onze rookers in eigen land
had kunnen gerookt en door onze han-
delaars zonder nutteloos lang vervoer
aan onze landgenooten had kunnen ver-
kocht worden.

Moet dit niet vernederenfd genoemd
worden voor den ondernemingszin onzer
visscherljreeders?

Die haring wordt weliswaar door de
Hollanders in het Kanaal met de drljf-
netten gevlscht, maar Is het geen be-
kend feit, dat Dultsche en ook Fransche
visschers meer en meer de zoogezegde
drljfnetharlng met de korre vlsschen en
door het rationeel aanpassen van dit
sleepnet steeds betere uitslagen beko-
men? a

En wie zou durven beweren, dat die
hoogzwemmende haringscholen, die uit
meerderwaardlgé volle haring zijn sa-
mengesteld, niet zouden kunnen ver-
schalkt worden bij middel van pareja-
netten met haringschool. Wie heeft het
reeds :beproefd? r

Maar 't Is eigenlijk het lang van huls
wegblijven dat niet In den smaak valt
van onze yisschërs en schippers, én dat
f« Mfofcfeiegt ook de bijzonderste reden

waarom de Belgische proefnemingen
met seine- en parejavisscherij waarvan
we hooger spraken, geen bijster gunstige
uitslagen hebben opgeleverd.

Vlaamsche visschers namen vroeger
deel aan de verre IJslandvisscherij of
vischten maanden lang «te zoute» rond
Feroë; thans zijn onze visschers er nog
moeilijk voor te vinden om- langer dan
2 of 3 weken van huis weg te blijven.

Leveranciers van mondbehoeften en
seheepsvoorraad, — zonder te gewagen
van de drankgelegenhéden — verkiezen
ook dat de visschersvaartuigen dikwijls
binnenvaren. In de naburige landen
scheen dit nochtans geen overwegende
rol te spelen, daar zorgt eerst en vooral
de visscher dat hij rondkome, de neven-
bedrijven moeten zich daar naar schik-
ken.

Elke week zag men van uit onze ha-
vens eene gansche vloot vaartuigen naar
dezelfde vischgronden vertrekken om on-
geveer rond denzelfden tijd van dezelfde
vischgronden terug te komen.

Wanneer men bedenkt hoeveel mazout
en olie door al die vaartuigen op- de
heen- en .terugreis verbruikt "wordt, hoe-
gebezigd wprden,'hóeyéèï-sleet de motor,'
hoeveel risico het schip op die over-
vaarten ondergaat, mag men zich met
reden afvragen of daar door samenwerv
king geen verbetering zou kunnen aan
gebracht worden in 't belang van alle
varende visschers.

Zoo de huidige regeling van vaste
prijzen ook in vredestijd kon gehand-
haafd blijven, ware dit een gunstige gele-
genheid om te beproeven samenwerking
tusschen de, visschers tot stand te bren-
gen.

Dan, zou er elke week geen wedstrijd
tusschen de schepen moeten gehouden
wórden om de eerste op de markt te
zijn, dan zou er ook niet meer moeten
geknoeid worden cm de verwachtingen
verkeerdelijk te doen uitvallen. Dan. zou
het stelsel dat vroeger reeds eenigen tijd
bestaan heeft en door sommige vreemde
visschersvloten nog met goode uitslagen
gebruikt wordt, misschien ook hier op-
nieuw kunnen ingevoerd worden, name-
lijk de vangsten door een jager op zee
te laten verzamelen en naar huis bren-
gen om de visschende vaartuigen langer
op de vischgronden te kunnen laten
werken.

Waar dit voorheen met zeilschepen
werd verricht die over geen radiopost
beschikten, zou dit thans met een
motor- of stoomjager, voorzien van een
uitzendpost, zeer gemakkelijk kunnen
gedaan worden.

Wat er nochtans voor het gelukken
van vrijwillige moderne werkmethodes
vereischt is, is organisatiezin en een op
onderling vertrouwen gesteunde samen-
werkingsgeest. Dit schijnt in onze vis-
scherijmiddens totnogtoe totaal ontbro-
ken te hebben en de bevoegde instanties
bleken geheel machteloos om daar orde
iu te brengen.

Het duidelijkste bewijs daarvan is dat
men er nooit in gelukt is gedurende het
haringselzoen eene beurtregeling tot
stand te brengen, om te beletten dat de
visscherij op andere visch totaal zou
verwaarloosd worden, met het gevolg
dat de handel verplicht was zich fii den
vreemde te bevoorraden.

Ook in de acht eerste maanden van
den huidigett oorlog, toen ons ongeluk-
kig land er nog niet In medegesleept
was, waren onze reederijen, zoo gropte
als kleine, weerbarstig aan alle ordente-
lijke beurtregeling.

Nu In alle landen, onder den druk der
omstandigheden, de gelelde economie
meer en meer in voege treedt en de in-
stellingen die met de marktordening ge-
last worden, gewapend zijn om de nood-
wendige- maatregelen desnoods op te
dringen, mag verwacht worden dat de
vlsscherijnijverheld, wanneer ze opnieuw
over een ruim arbeidsveld zal beschik-
ken, op rationeele wijze zal worden be-
oefend, waarbij de belangen van den
varenden vlsscher niet meer zullen wor-
den achtergesteld bij deze van den han-
delaar of den leverancier.

Moest destijds niet aan zekere proef-
nemingen worden verzaakt, ofwel omdat
de handel er zich tegen verzette ofwel
omdat de vlsscher er zich niet toe wilde
leenen?

We willen" hier duldelijkheldshalve een
paar voorbeelden aanhalen: in andere
vlsschershavens wordt de • aangevoerde
groote ronde visch zónder kop of zelfs
onder vorm van filetten in den handel
gebracht; koppen, vinnen, staarten en
graten worden dadelijk .naar de vlsch-
meclfabrieken gevoerd, waar met dezen
verschen afval een uitstekend trodukt
kan vervaardigd worden, zonder den
walgelijken reuk te verspreiden, dje vol-
strekt geen aantrekkelijkheid is voor
onze badstad.

Dit scheen, bij ons ook gemakkelijk
te kunnen verwezenlijkt worden, maar
het voorstel werd verwezen onder voor-
wendsel dat de Belgische verbruiker

geen betrouwen zou hebben in visch die
zonder kop of in filetten op de markt
zou gebracht worden! Precies alsof ons
land de specialiteit zou hebben van de
versche visch; wie gereisd heeft houdt
er een ander oordeel op na.

Een ander voorbeeld is het volgende:
tusschen garaaalvisschers en gamaal-
handelaars is destijds een vinnige twist
ontstaan wegens het bezigen door deze
laatsten van eene zekere hoeveelheid
boorzuur als bederfwerend middel. De
visschers beweerden dat het bewaren
van de garnaal aan den. handelaar toe-
list ook bij minderen aanvoer de prijzen
laag te houden, terwijl de handelaars
deden opmerken dat, zoo zij verplicht
waren een deel der gekochte waar te
laten bederven, zij noodzakelijk, hun
aankoopprijs werkelijk zouden moéten
verminderen.

De visschers beweerden dat het ;ge^
bruik van boorzuur.schadelijk'is voori de
gezondheid, waarop de handelaars^ ant-
woordden, dat dit ' bederfwerend middel
slechts in zeer geringe mate werd aan-
gewend en enkel in aanraking kwam met
de schaal van de garnaal, die nooit met
" i ië i ru ik tb wordt. '
niét langer tëge'n bederf zöü kunnen be-
waard worden. door meer zorg te beste-
den aan het koken aan boord der vaar-
tuigen. Om goede uitslagen te bekomen
moet het kookwater Jbijdig ververscht,
moet het zoutgehalte zorgvuldig geme-
ten en moet de gekookte garnaal grondig
afgekoeld worden. En wie nu eens een'
oogslag wil werpen op het vuile sop
waarin garnaal meestal aan boord ge-
kookt wordt, wie. eens wil nagaan wat
een visscher verstaat door een «greepje»
zout bij doen en hoe weinig zorg er door
sommigen aan de afkoeling van de gar-
naal besteed wordt, zal niet meer ver-
wonderd zijn, dat deze koopwaar, vooral
in de warme zomerdagen. zoo vlug be-
derft.

Wij zouden buiten het kader van deze
beknopte studie treden zoo wij moesten
uitweiden over andere punten waaraan
verbetering zou kunnen gebracht wor-
den; wij willen enkel verwijzen naar
hoofdstuk IV der «Toekomstplannen»,
waai- wij aantoonden hoe het beproeven
en aanleeien van nieuwe visehmethoden
en praktijken zou kunnen deel uitmaken
van de praktische opleiding van den vis-
scher.

Tenslotte mag hieraan nog worden
toegevoegd dat een praktische, alzijdige
opleiding der bemanningen, slechts dan
goede vruchten zal kunnen afwerpen,
zoo de visscherijnijverheid zelf in han-
den blijve yan vaklieden en geen spe-
culatieterrein wordt voor allerlei geluk-
zoekers, die van visscherijreederij geen
de minste kennis hebben en de.ratio-
neele heropbeuring van dit bedrijf enkel
zouden kunnen belemmeren, zoo daar-
aan geen paal en perk gesteld werd.

Geen wilde drang naar individueel
winstbejag mag de herleving onzer vis-
scherij worden, maar een stelselmatige,
geordende opbouw, ten voordeele niet
zoozeer van de rijke) geldbezitters als
van de arbeidende voortbrengers.

En waar de schipper-eigenaars, die
door hun vlijt een eigen schip verwor-
ven hebben, hun belangen aan wal niet
kunnen behartigen, terwijl zij op de
visscherij zijn, mag worden gehoopt, dat
zij zich eindelijk, zonder andere bedoe-
lingen dan de welvaart van hun bedrijf,
in krachtige samenwerkende vennoot-
schappen zullen aaneensluiten, zooals
hun vakbroeders der Skandinaafsche
landen reeds met grooten bijval gedaan
hebben.

De openbare besturen, wier taak het
Is onze visscherij t3 bevorderen, zouden
ongetwijfeld de samenwerking van
schipper-eigenaars begroeten als een be-
slissende stap op den weg naar eene
betere toekomst.

VERITAS.

Algemeene Vergadering
van de

Handelskamer te Oostende

Zaterdag 14 Maart heeft In het lokaal
van de Vandersweepplaats, te 11 uur, de
statutaire algemeene vergadering plaats
met als dagorde:

1. Verslag van den Secretaris-Generaal
óver de werking van de Öandelskamer
gedurende het Jaar 1941.

,2. Verslag van den schatbewaarder
aangaande den flnancleelën toestand:
goedkeuring der:balans op 31 December
1941 en ontwerp van begrootïrig vóót
het jaar 1942. •

3. Verleenlng van'bijzondere volmacht
om fe, be'schikken over een gedeelte yan
het maatschappelijk kapitaal.

De vergadering zal te II uur stipt be-
ginnen. Het bestuur hoopt dat de leden
In grooten getalle de vergadering zullen
bijwonen.

/



«HET VISSCHERIJBtAD'*

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP —
B1JHU18 OOSTENDE: 3, WAPKN PLAATS

Agentschap Petit Paris, 76b, Torhóutsche Steenweg
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten —
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket-

ten of verzegelde kisten.

Onze Kronieken
Oostende

• ZONDAGAPOTHEEKDIENST
Op Zondag 1,5 Maart a.s. zal de apo-

theekdienst gansch den dag worden
waargenomen door den heer apotheker
Gerard, Kerkstraat, 16. Alle andere apo-
theken blijven gesloten.-

M TIJDELIJKE BEDIENDEN
AFGEDANKT

Ten stadhuize werden Zaterdag j.l.
een tiental tijdelijke bedienden, die se-
dert zes maanden werkten aan het sa-
menstellen der boeken van den burger-
stand. Gansch dit bureel werd gedurende
al dien tijd geleid door Mej. Vanhercke,
die zich zeer gewetensvol van haar zeer
lastige taak gekweten heeft.

Vóór hun vertrek werden de juffers
toegesproken door den stadssecretaris,
die hen bedankte deze boeken zoo stipt-
vol in orde gebracht te hebben.

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER

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

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister.9390

= nn-

1

i l KUNSTWERKEN IN VEILIGHEID
De particuliere personen "welke in het

bezit zijn van zaken welke ten aanzien
van hun hooge kunstwaarde, speciaal
zouden verdienen beschermd te worden,
mogen een. desbetreffend verzoek rich-
ten tot den heer Bulckaert, goeverneur

• der provincie. West-Vlaanderen vóór 15
Maart e.k. • . . . .
• GAS EN ELECTRICITEIT

Dè'prijzen 'voor het verbruik van gas
en èlecjtriciteit voor de maand Maart
1942 zijn als volgt vastgesteld:

Electriciteit. — Verlichting 2,64 fr. ;
drijfkracht en lifts 1,54 fr.; nijverheids-
gebruik 1,54 fr.; uitstallingen 2,64 fr.

Huishoudelijke gebruiken: Tarief I,
lage prijs 0,50 fr.; hooge prijs 1,54 fr.

-Tarief II, lage prijs 0,50 fr.; hooge prijs
1,54 fr. Tarief III: 0,63 fr.. Tarief IV:

.0,63 fr. Tarief V: 0,63 fr.
Gas. — Gewoon verbruik: 1,31 fr. ;

centrale verwarming: 0,79, fr.

• IN ONZE SCHOLEN
De schooluren werden met ingang van

deze week terug normaal, t.t.z. van 9.45
tot 11.45 en van 14 tot 16.30 uur. Ook
Donderdagnamddag zal opnieuw vrijaf
worden gegeven.

Het Paaschverlof zal dit jaar bij uit-
zonderlijke gelegenheid gaan van Wit-
ten Donderdag 2 April tot Maandag 6
beschaafde omgansgtaal en -vorm.
moes.t ingekort worden daar na de ge-
dwongen verlofdagen gedurende de vorst
periode, de verloren schooluren: moeten
worden ingehaald.

• NON-FERROMETALEN
De ingezamelde niet-ijzerhoudende me-

talen werden deze week verzonden.
m KAMER VAN ARCHITECTEN

Onder de leiding van den heer Ing.
Arch. Van Coillie werd in onze stad een
Kamer van Architecten gesticht. Deze
kamer, die ingeschakeld wordt in de
Stedelijke Kultuurcommissie. zal al de
architecten van Oostende in een vrien-
denkring bundelen. Zij,' zullen allen per-
soonlijk uitgenoodigd worden om aan te
sluiten. Wie nadere inlichtingen wenscht
kan zich schriftelijk wenden tot den h.
Verkempinck Roger, Nieuwpoortsteenweg
181, die het secretariaat van de Kamer
van Ax-chitecten waarneemt.

• ADRESVERANDERING ' . >\ "
Dokter. J.-Öèütlncki brengt iet kennis

van zijn geacht 'klienteelr'dat' zijn adres
thans is Nieuwpoortsteenweg, 103,^Oos-
tende, eh niet méér Sportstraat,: 29ü

, . -'• ",(718)

• FILMVERTOONING
Op Zondag 29 Maart zal de belang-

wekkende Michel Angelo film èéri twee-
de maal in "onze stad afgerold worden.
De voorstelling zal plaats grijpen in de
zaal Rialto.-sjiangestraat. De Nederland-
sche versie zal vertoond worden. Nadere
inlichtingen hierover zullen toekomende
week medegedeeld worden.

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

§J Handelsregister Oostende 3040

CROWN CITRON
CROWN LIMONADE

CROWN ORANCE• ' -'
Bijzondere prijzen voor voprt-

— verfcoopers ' " " '•

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

lige prijzen en teeen KereecLeeU£
•>°u \**.i, «...iccjmtaVïiueiïfelr en ap-
paraten
SCHRIJFMACHIENEN —REKEN-
MACHIENEN — DUPLIKATORS

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

22, Alfons Pieterslaan, OOSTENDE
Tel. 716.90

Men begeve zjch ter plaatse

m BESCHAAFDE OMGANGSTAAL
De regelmatige cursussen welke door

de V. B. O. worden gegeven ter bevorde-
Hng van de algemeene beschaafde om-
gangstaal worden steeds verder uitge-
breid.

Beneyens, lessen aan de leden van de
Luchtbëscherming, worden ook de poli-
tiemannen der stad onderwezen in de
beschaafde omgangstaal en -vorm.

Ook brandweerlieden volgen de cur-
sussen. Alle personen uit de stedelijke
diensten, die met het publiek in aanra-
king komen moeten als voorbeeld kun-
nen doorgaan wat betreft de beschaafde
omgangstaal en -vorm.

M TENTOONSTELLING
Zondagmorgen zal Mej. Claire Dor-

• chain op de bovenverdieping van de
• «Schweizerhof», Van Iseghemlaan, een
tentoonstelling houden van haar wer-
ken.

I>ó plechtige opening zal plaats heb-
ben te 11 uur en de heer Brys, letter-
kundige én secretaris van de Kamer
voor Letterkundigen, zal er het woord
voeren.

Toegang kosteloos.

IJZERWAREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoorfsche Steenweg, 34

ALLE HUISHOÜDARTIKELS
— EN ALAAM —

H. R. 3673 Tel. 72.072
(730)

m TIJDELIJK PERSONEEL.— OPROE-
PEN

He.t College van Burgemeester en
Schepenen van de stad Oostende heeft
de eer hierbij aan de belanghebbenden
mede te deelen dat een nieuwe oproep
uitgeschreven wordt voor het aanwer-
ven van twee tijdelijke klerken-teeke-
naars voor den duur van zes maanden.

De candidaten moeten voldoen aan de
volgende voorwaarden:

a) Belg zijn en. van'onberispelijk ge-
drag;

b) de burgerlijke, en politieke.rechten
c) m 1942'minimum 20 eh maximum

50 j'aar oud zijn. Voor hen die de voor-
deelen kunnen inroepen van de wetten
van 1919-1924 (oudstrijders, ïnvalieden,
enz.) wordt de ouderdomsgrens gebracht
op 55 jaar.

d) het diploma bezitten van bouwkun\
dig—teekenaar of een getuigschrift kun-
nen voorleggen bewijzende dat ze werk-
zaam gewees.t zijn bij een architect.

e) niet aangetast zijn door eenige
kwaal of gebrek waardoor ze ongeschikt
zouden zijn om een openbare betrekking
waar te nemen.

f) niet onder toepassing vallen van
de verordening van 28 October 1940 van
den militairen bevelhebber in België en
Noord-Frankrijk (Jodenverordening).

Het Schepencollege behoudt zich het
recht voor eventueel onder de candida-
ten die aan de gestelde voorwaarden vol-
doen een examen in te richten.

De vergoeding is vastgesteld op 45 fr.
per werkdag op basis 100 t.h.

De aanvragen vermeldende naam,
voornaam, adres, geboorteplaats en -da-
tum, moeten bij het College van Burge-
meester en Schepenen .toekomen uiter-
lijk op 31 Maart 1942. De aanvrager s
moeten tevens vermelden of ze even-
tueel aanspraak kunnen maken op de
voordeelen van de wetten van 1919-1924
op de invalieden, oudstrijders, oorlogs-
weezen, enz. en in welke hoedanigheid.
Dit laatste moeten ze staven met bewijs-
stukken.

De candidaten die reeds ten gevolge
van den eersten oproep een aanvraag in-
dienden, moeten deze vernieuwen.

Door het College:
De Secretaris, De Burgemeester,

M. Surmont. A. Van Laere.

| EEN NIEUW WERK ' - ' '
Binnenkort verschijnt bij de Uitgeverij
Wiek op» te Brugge: «Vlaanderen's

;Tragedie;in den Westhoek» door G. Van-
Idewoude op nota's van Is.- Florizoone.
Dit werk brengt een chronologische ont-
wikkeling van het wel en wee van een
van Vlaanderen's puurste kernlanden,
de Westhoek, op het water gewonnen
maar door zijn buren gehalveerd, de
Westvlaamsche Westhoek in zijn ver-
bondenheid met den gansenen Westhoek,
het gebied vastgelegd door de «Ceure
van 1240». ..

Dit werk dat voor het volk geschreven
is kost bij inteekening slechts 40 fr. Het
zal rijk geïllustreerd zijn.

• BURGERLIJKE OORLOGS-
SLACHTOFFERS

De burgerlijke oorlogsinvalieden, we-
duwen en rechthebbenden beschikken
voortaan enkel over een tijdperk' van
drie maanden, om de vergoedingen aan
te vragen als burgerlijk oorlogsslacht-
offer. - • •'

Met het feit dat het slachtoffer in dit
tijdbestek soms nog bedlegerig of in
verpleging is, wordt geen rekening mee
gehouden daar de familieleden het noo-
die kunnen doen.

Nadere inlichtingen kosteloos: UN.B.
OJ., Plantenstraat 82. postende. .

H VRIJE TECHNISCHE SCHOOL
De lessen in het gebruiken en het be-

dienen van Gasgeneratoren op automo-
bielvoertuigen' 'werden • verleden Zoridag
ingezet.

Ondanks het gure winterweer waren
er een 30-tal belangstellenden aanwezig:
Een getal dat veel te klein is vopr Oos-
tende en. omgeving, daar er;tot1-nu,;foe:
hier in de streek practisch nergens ge-
legenheid bestond zich hijzónder op dit
vak toe te leggen.

Er worden dan ook voor volgenden.
Zoridag nog -'talrijke' -nieuwe/ liefhebbers!
verwacht: een Vlaming immers . ,laat
niet gemakkelijk een gelegenheid- yoorr
bijgaan om zich op de hoogte te' stellen
van nieuwe toepassingen in dé techniek,
zoo die gelegenheid hefn geboden \yc5rdt:

Vergeet- niet Zondag' en : Zondag'"en;
acht-dagen te 9.30' üizëër stipt: ! ' '

# é e e e ^ '

een Verkoudheid U overvalt, dan heel

eenvoudig meerdere malen daag$

1-2 ASPIRINE-tablet ten. Dit

Is Inderdaad het aangewezen huis-

middel b!| alle verkoudheidsziekten,

Werkzaam en omchad*lf|k
©en voortreffelijk geneesmiddel

HÊt PRODUCT VAN VERTROUWEN

!s»»3>

j j 106, Nièüwpoortsteènwég, 10&

:..: ;..-—•-—iO. a.t
Specialiteit van KINDER- en
HUWELIJKSPORTRETTEN

: : ' ( 4 5 2 )

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN, .;.,.;
1 Maart. — Freddy Rappe van Ferdi-

nandus en Germana Stroobant, woont
te Steene; Marguerite Duyver van Fer-
dinandus en Yvonne Sanders. E. Decuy-
perstraat 16; Rita Lingier van Alb^rt
en Gabriela Dekeyser, Spaarzaamheid1

straat 12.
3. — Betsy Voeten- van Albertus 'en

Isabella Devos, Stw. op Torhout 245;
Frieda Devriendt van Edmond en Euge-
nie Desoete, woont te Breedene.

4. — Diane De Groote van Alexander
en Bertha Geselle, woont te Steene.

5. — Roland Haeghebaer.t van Mauri-
tius en Gabriela Vanduyvenboden, Steen
bakkerstraat 26; Christiane Gyselinck,
van Josephus en Juliana Vercarre, Plan-
tenstraat 82; Gilbert Bonaventure van
Florent en Henrica Garmijn, Elisabeth-
laan 328.

6. — Iris Vantournhout van Willy en
Dionysia Lauwereins. Christinastr. 57.

7. — 'Liliane Bolle van Benjamin en
Bertha Tanghe, woont te Ichtegem.

Wendt U bij STERFGEVAL tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen

OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

HET .NATIONAAL ORKEST. VAN
ÏBÉLGir O j & B i Z O j E K ^ M : ! '''

;• 'HétrNatlonaaïjOrkest yaftïéèlgië] ni«!t!
80 muzikanten, allen uitgelezen kunste-
naars, komt' op bezoek' haar?ohaëstadi

pp Zondag .{>< April, 's, namiddags zal
liet, ónder leiding van dêh lieer Devlie-
gher Em. Directeur van ons Conserva-
torium zich laten hoóren in den stads-
schouwburg" met eeh waardig:, program-
ma. " *

Muziekliefhebbers, laat U deze gele-
genheid niet ontsnappen. Daar hefc con-
cert gegeven wordt ten bate van de nood-
lijdenden, zal het ook bijval genieten
vanwege een .talrijk publiek.
• BABY KRIJGT. EEN BABY

Op hefc laatste nippertje moest het
door het gezelschap Rita Coucke aan-
gekondigde programma «De Vier Ge-
zellen » . gewijzigd worden. Het groote
lachsucces «Baby krijgt een Baby» werd
dan maar opgevoerd en ronduit moeten
we bekennen dat het stuk meegevallen
is. Er was veel volk in'de zaal en dat
is en blijft een verheugende vaststelling.

Evenwel dienen -'' we het gezelschap
Rita Coucke er op te wijzen dat over-
productie schadelijk is: twee voorstel-
lingen in amper veertien dagen tijd is
eenigszins overdreven!

• DE PRIVATE MÉLKZEGELS
:, VAN DE STE-GODELIEVE

Enkelen tijd geleden werd. gewag ge-
maakt" in'dé' locale'pêrs'over' dê' uitdeë-
ling van zegeltjes door de melkerij Ste-
Godelieve. Hieraan werd toegevoegd dat
deze zegeltjes van geen waarde zouden
zijn., ' .. •

Thans vernemen we echter dat deze
private zegeltjes mogen uitgewisseld
worden op het stadhuis. Bureau van Ra-
vitailleering.

INKOOP VAN
GOUD - ZILVER - BRILJANTEN
• AAN HOOGSTE PRIJZEN •

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

(524)
t DUBBELE AANRIJDING

Bij hetyermijden van een andere auto,
kwam deze van Dr. Van Walleghem,.uit
Middeikerke, op de stilstaande 'stpötkar
van Eduafd Spee, wonende Torhputsteen-
wèg. terecht. De stootkar werd ömver-
gëslagen en kwam jterëcht op den wiel-
rijdër Jeroom Bruynmeester, uit Middel-
kerke. Alles beperkt zich tot stoffelijke
'schade. "

Wi DIEFSTAL ; :
Onbekenden drongen binnen bij Alfred

Debeukelaëre, Dorpstraat. eh ontvreemd-
den er vierjóhgë lammeren. ;

CREMER School
-STENO • — DACTYLQ H- :TALEN - \

.-•[•• -" • ' C O P t J W E R K E N . '-"'"''

, Marie-Joséplaats - Oostende
(boven Ribby)

(Men belt en gaat rechtstreeks' naar
v ',_''.'" • pövëri)' '•' '• ' : •••;

: Snelle vordering verzekerd. Volle^iga
kennis in 3 of li maand. . . . : ' -
*»Kfft»m,wtfiifM«f^«»tHtnt«tf»Hf«ti

• ALS JONGENS PRATEN...
'Jongens van een middelbare onder-

wijsinrichtingin:.onze stad zijn aan het
praten gegaan;" wat leidde'lot de. op-
leiding en het overbrengen, naar Brugge,
:van den leeraar J. D.v die, ̂ verdacht
woratzicn' sqnuiqig t e i ~ n p p D e n a K i
"aan zekere zëdéflmisgrfjpëh.

STERFGEVALLEN
28 Feb. -— Marie Hamels, 63 j . , echtg.

Ferdinand Hamels, woont te Oostdulnr:
kerke; André Dumon, . 18 j . , woont te
Oudenburg; André Vandenbroecke, 30 j .
echtg. Maria Ameloot, woont te Zarid-
voorde; Julien Schellebroodt, 27 j . t ong.,
woont te Stalhille; Henri Nyssens, 69 j . ,
echtg. Emllie Myny, woont te Ichtegem.

1 Maart. — Ernest Salliau, 85 j . , wed.
Mathilde Carton, Verlorenstr. 1.

3. — Cyriel Decroos, 26 j . , ongehuwd,
woont te Zevekote.

4. — Eugeen Ydens, 30 j . , echtg. Geor-
gia Jongblóet, Veldstraat 76; Louis Jóye,
40 j . , echtg. Bertha Leeuwerck, Gerst-
straat 126; Florimond Brys, 56 j . , echtg.
Angelina Devriendt, woont te Breedene.

5. — Victoire Parmentier, 1 dag, Euph.
Beernaertstr. 142.

6. — LiHane Bentein, 2 mnd., Dwars-
straat 8; August Dutreeuw, 76 j„ wed.
Ludovlca Defraeye, woont te Breedene.

HUWELIJKEN
7 Maart. — Willy Peene en Zoë Reyn-

ders.
HUWELUKSAPKONDIGINGEN

8 Maart. — Lauwers Amand, muzikant
Sportstraat 1 en Vansteenberghe Mag-
dalena; Vanhooren Jan, stadswerkman,
Schapenstraat 29 en Jonckheere Maria,
Leffingestr. 220; Goethals Raymond, be-
diende, Welllngtonstr. 28 en Scherpereel
Bertha, VIndIctivelan 1; Hosten Theo-
phlel, werkman, Torhoutsteenweg 274 en
Thoon Yvonne; Demeester Albert, café-
houder, VIsscherskaai 26a en * Storme
Raymonde, Nieuwstr, 31; Luyens Fran-
clscus, wed. van Acken Magdalena, ma-
troos bij Staatszeewezen en ' Pauwels
Allee, wed. van Bauwens Joannes, Veld«
straat 85.

a Xrjofi^^kTENTobN$TELi:iN6;
i Ónze locale kunstschilder Pierre'Ver-
;beke .houdt thans te. Kortrijk ,éën ten-
tqonsteiling Van zijn werken in de.kleine
zaalvan den Schouwburg aldaarl '•-.-. ..,'••
| CONTRACTEN VOOR ;

AARPAPPELEN ;'.
.' Thans kan men op het stadhais, Bu-
reau van Ravitailleering, tegen den prijs
van T frank,-.de exemplaren van de for-,
muiieren bekomen noodig voor het op-
maken van een contract met -een boer
voor de levering van aardappelen. Elk
contract bestaat uit; V5 e?cemplaren'. l.,
• EXAMEN BIJ HET STADS-

PERSONEEL
Na de.hh. F. Schepens. W. jSurmoiit en

P. Ffarigois, heeft "thans 'ook de h.' Ö:
Dekuyper, het examen in Bestuurlijk
Recht Ie jaar met goed gevolg afgelegd.
Zeven kandidaten boden zich aan.
Slechts één van' Oostende gelukte.

Onze gelukwenschen! • • :
H NOG TOONEEL

Zondag 29 Maart treedt het gezelschap
Rita Coucke andermaal in onze stad op
met een première: Boefje in het alge-
meen beschaafd Nederlandsen.

• UITGESTELD
De vertooning van «Jeugd * door de

Oostendsche Kamer voor Toóneél, werd
uitgesteld tot Zondag 12 April a.s.

Dr. JEF VANDEWIELE SPREEKT
Zondagnamiddag te 15 uur spreekt Dr;

Jef Vandewiele, algemeen leider van «De
Vlag» in den Stadsschouwburg.

I TERUG
Alle vaartuigen zullen einde deze week

naar hun thuishavens terugkeeren'van
de haringvisscherij.

Daar echter deze week nog overvloe-
dige vangsten aangevoerd werden, zullen
de visschers bij toelating van de bezet-
tende overheid nog regelmatig uit de
thuishavens die visscherij mogen gaan
beoefenen.

• DE URBANISATIE VAN ONZE STAD
Over het onderwerp van de urbanisatie

van onze stad hopen wli in ons volgend
nummer énkele zeer belangrijke uiteen-
zettingen te kunnen-doen.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••«ttt*»**

CINÉMA'S f

R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualltelten In 1ste week.
3. «Wiener Geschichten», met Marte

Harell en Paul Horblger.
R I O

1. Een dokumentair.
2. üfa aktualiteiten In 1ste week.
3. «Frau Luna», met LIssl Waldmuller

en Theo Lingen.
ROXY

1. Een dokumentair,
2. Aktualltelten Ufa In ie week.
3. 't Was een ruisehende balnacht,..,

met Zarah Léander en Hans Stuwe.
P A L A C E

1. Aktualttelten Üfa in ie week.
2. Een dokumentair.
3. Roode Orchideeën, met Olga Tsche-

chowa eri Camllla Horn,
F O R U M

1. Aktualltelten Ufa In ie week,
2. Een dokumentair. .
3. De Postmeester, met Hilde Krahl en

Helnrlch George.
CAMEO

1. Een dokumentair.
2. Aktualltelten Ufa In Ie week.
3. Politie-Radio meldt..,, met Lola

Muthel én Ja,sp. v. Qertzen. ... ,

Stoommachienen - Motoren - Stööniketëls li

Samenwerkende Vennootschap ! r
REEDERIJKAAI (rechtover de Slipways) _ .

ALLE MEKANIEKE VERMAKINCÉN EN CONSJ RÜCTllS;
Alle smids-,'plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen <-
• Levering van alle Benoodigdheden . •

Oliën, Verven. Kettingen, Chikkels. Katoen, Carbure- enz., enk..
Ttl. 71741 en 72781 . Poateheek 99131 Handtlaregltter W

••' -ï : ' ï ^ i 'V ' ' ;. • . - . - . . . • • Ï37)

• BENOEMING ; ;- .' f
We vernemen zooeven;de benoeming

van den Heer Van Blesbrbecfe. notaris të
Eekloo, als rïota|is iri onze staüf-iwaar hij
den opvolger; wor.dt.yan dèii yoprmallgen
notaris Serruysij? ..-V- ". ' ' : v- ' .'

Aan den heer' notaris«Van Biesbróeck
onze liartelijke gelukwenschen.

• : NOG AANVARINGEN
Bij de haringvisscherij gaat het soms

nog:steeds even geweldig toe.
Zoo. is op. 9 Maart de Z.2.' schipper

Boey Petrus, tengevofge yari-het feit dat
de keerkopp~èlingv niet ^werkte, óp de
Ö.202 gelööpèn, waardoor ëën schroefblaö
van dit vaartuig gebroken.werd. • • -

Den 7 Maart is de, O.313 van de P.-V.,
schipper RicHaird Bróucksdri. te 8 uur
's morgens bi;"i het zakken yan^het water
terecht gekomen: óp het ••'roer van :de
1̂ .68, .waardoor, een gat. in de bakboord-
tij'de van dit vaartuig gemaakt werd van
een- voet vierkant. .' . :

Gelukkig bepaalt zicïi alles bij stof-
felijke schade.

VANDAAG IS HET

.; VRIJDAGÏV ,

I 3
Draalt dus niet minstens één biljet' of

één vijfde te koppen van dë .'_'.

Loterij Winter
U plaatst hierdoor uw kansen

OM HET MILLIÖÉN TE WINNEN

onder de beste auspiciën. ï

bi j . de trekking op : . , -,

ZATERDAG 21 MAART ':i
. ' • ; ' : . ; " :.:._ , : , . v ( 7 1 2 )

Ons eerstvolgend
nummer

op 6 bladzijden
Ons volgend nummer versch i jn t op

zes bladzi jden en zal o.a. een belangr i jk
a r t i ke l bevatten over de werken van
onzen Vlaarnschen schr i j ver Gaston Dü-
ribrëi i i t . ...'-V:'-:-. • ' " ' " " , • ' ' '. - ' ,"-.";""-'"'''""• . '" •

B I J K O M E N D É RANTSOENEERINGSZE-
G E L S . • • : . : , . . • " . ; ; • ; . ; • , " / - ! " , : • > • -

•.-— Pe w;eirkgeye.rs móéten zicli-vóór. Za-
terdag 14 "dezer, ten. geméentehuize,- bur;
reel van Bevoorrading-, aanbieden, oni er
de aanvullende .. ;ra,ntsoénéerings,zegels
voor huisarbeiders tè kpmën afhalen..

-r:- De zwangere vrouwen 'en'• kraamt'
vrouwen recht hebbende pp. bijkpniënde
rantsoeheerings^egels .worden, hierbij!
verzocht zich .óp het Bureel,- van Bevoor-
rading aan tè bieden teneinde -de te wei .̂
nig ontvangen zegels.te,komen ontvanr
g e n ( w ï n k e t 3 ) . ; . •'<•'.. .--u]-':] • •

DE MELKBEDEELING
Deze week werd er overgegaan tot een

verplichte inschrijving voor liet bekomen
van melk, Deze inschrijving werd opge-r'
nomen door winkeliers ëri• venters.'Het
was een noodzakelijkheid geworden daar
er tal van misbruiken plaats grep.en. Een
streng toezicht'dringt zich' evènwëlop !

AARDAPPELVOORRAAD 1942-1943
Het Gemeentebestuur•,deelt- mede dat

de formulieren voor het opmaken van
kontrakten voor levering yari late aard-;
appelen in 1942 beschikbaar zijn in het
Bureel van Bevoorrading, School Ibis,
aan den prijs van 1 fr. De kontraktéri
moeten afgesloten worden vóór 15 Mei
a.s. Elkeen zal dus onverwijld het noo-
dige doen.
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TOONEELLEVEN ?;. r:. .;v : "

't Volkstooneel «Excelsior*. Helst staal
morgen Zondag 15 dezer," ;te 18 uur zee;
stipt, opnieuw vóór hët'voetlicht in di
feestzaal <-van.. Winterhulp.' Vuurtoren
straati:12J "̂>-.:v, r- >;;:- s =• - = -
. Dif-Jong maar; reeds'Welbekend gezel

schap zal geheel zeker al het mogelijke
doen om van - Jos. Smits! sensationeel
familiedrama in 4 bedrijven «'t Verleden
spreekt!.:.» iets.buitengewoons te maken

Liefhebbers van tooneel, koopt dus u
kaarten op voorhand in de Centrale p
piérhandel. Prijzen dëir plaatsen: 10,
eh:6 fr. : / ..- . .~..'"-;. / ..̂ •/;-" / ;
V/ERK VAN DEN AKKER . . .

Vele mènscheh zijn bëkommord •-• mei
het opdoen van Tiun aardappelVQorraai
eh'komeri het' bestuur•'vragëii-indien zi
planters kunnen bekomen, daar zij hlei
Óf daar een stukje land hebben gepacht]
Wij antwoorden: Volgens genomen in
lichtingen bij het Provinciaal Verboni
is nog niets verzekerd. Men vreest dad
\a|j niet veel mogen hopen .op. planters
Zoo er zijn, zullen die personen'die ei
verleden Jaar bekwamen, verplicht zijt
andere aardappels in ruil te geven, plu;
wat opleg waarschijnlijk. Wat het. pach
tén vah land betreft, zie men uit .tacliei
de landbouwer Jn regel blijft. met zijr
téeltplanP Wijimpèten voorzichtig zijn.
TÉGEN DE ZORGEN

De yHeisteriaren/Jdle. .er aan houder
sëns ëeh.prettigë'n' enrigëzeUigèn avom
door"té brengen —-en wtèrhoudt ei- it
deze.tijden niet aafr — zullen niet na fts n 9
laten óp" 16 Maart naiar. Knpkke ie gaan r. "-. 1
om (Jaar in de zaal Nova ééns hartelijk «regei
te: genieten en alle zorgen tè .yërgèten

Niemand minder dan het.Ketje..dooi
Zender. Brussel zoo populair, gemaakt
zal daar met zijn radtokabaret. varia
19.30 u. dë .moeilijkheden en^het sier
weder üi.t ónze, gedachten Msen>

Bestelt rap .uw-kaarten, .waht'er:
er niet veel meer beschikbaar,. eh
te lang .wacht zóu er vëêl spijt,van heb
ben/ De plaatsen worden voorbehouden
Kaarten te bekomen':; Leopoldlaan 2.

Dë leden van «De Vlag», cel Hejst, ge_^-,.««
nieten fahgyerhpoglng; Na de vertpóhlni ^i**.:
kafri" ïedêreéh'mef. dé; "bijzondere tran^PYA- \

AFGEBROKEN ; 1 Vir^iP
Het bouwvallige huisje, dat in de Kur

.saaistraat staat, werd eihdeÜJk , afge
bïokeri, wat zeker ;nlet,zal schadeh aar
het algemeen' uitzicht van de fgëir-eerite

^.Deze week. in ;«Royai Cihé»:;.«iïelden
lied in <Je bergen»..Daarbij de Ufa-.a.ktua
iiteiten en een. kultuurfilrn. .pe^.yqrtoo;
ningen. gaan.dópc als naar ^ëwopnte.
A P O T H E E K D I E N S T . ; •••'-
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PINGPONG'-': " •-vi,.:,:..-Wi.,:..
\ Zondag 1.1. kwam c«Olymplc»,: Knokki

volledige eerste «Cirkel» •plpég'V&fî Hëisi
De «Cirkel» bewees zijn, superioriteit me
& games tegen 1 te halen'eh 29 '•"--•-
1 2 . . - ' • • • - ; - - > - • •. " - , . ' : ' • • • • • • ' : < •

;P.:P. Polo Club. Heist speelde; Zatèrda!
të Dutobergen tegéri déplaatselijkeploe! en zijn

INTEIN
Vanaf!
tericlagt
ngé, 75

ën dwong er een niatch-nul vaf: 4-4 er
i3 sets tegen 13:' • ; " - ' " - i ' - ' i i ; ; '.'

's'Zondags' tegen de Snoeks in.«Cai
Nord* të Knókké.' werd yerlpfën' met-6-;
en 20 sets voor 15." " " : - • ' • •• i:

P. P. C. Duinbérgen verloor'Zóhdaj
eveneens met .6-0 yan P. P, Club Brugge

Zondag- 15' Maart speelt cle «Girkeli
te Knokkel

Bandagen
O

MEKANIEKE TOUW-, GAREN
EN NETTENFABRIEKEN

REEDERIJKAAI - OOSTENDE

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

DIESEL MOTOREN « SULZER » p

BREUK BANDEN
•; naar miaat 'eh>vol

gens geval. • . ,.

BUIKBANDEN
voor hangbulk,

>; zwangerschap, rïï
.. operatie.

ORTHOP/EDIE
APPARAf Ê

voor ruggraat mis
vorming, beender
ziekte,

KU.MSTBEENEN
. In lloht metaal.

(300)

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

ONTVANGSTUREN: ieder werkdag; va
9 tot 11 en van'È lot 6 uur'.
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TERHULP — OPVOERING VAN
„ O G E R O P » . . • • > • - . • - --• . . .
E Zonaé^ l5 Maart,'gaat de öpvpér
f door van, de gekende operette
tger Op», in de Stadshallen , van
Spoort. . ; . ; . ;. , '
i beroemde zangkoor «'Dé' Noord-
ammen»,, onder de. leiding van den
iundige Nestor Nuttiri. dat reeds in
jiillende gemeenten van .den West-
/ optrad, eji een uitbundigen,bijval
erf, niag 'zich zeker hier aan een

vsavorïd verwachten. : Eén volledig
Ipiionisch. orkest, en prachtige bal-

zullen.deze opvoering opluisteren.
jek te .16 uur.. Prijzen ^der plaatsen:
|lO en 7 fr. '

ERSCHEIDINC
t Emiel VèrsWaeteii' legde met

^scheiding zijn examen af van
man ter visscherlj. Daaruit1- Blijkt
iedere jonge=vlsscher een: volledige
Kling .-kan ontvangen: in'deiVrije
.hersschool van.'Nieuwpobrt:en-dat
dus overbodigtis; elders de.leergah-
te volgen ten einde de verschillende
ens yande;ylsscherlj :voor te.be-

• n . '. '•• ••"' ; i ' O L s - ' • - • • i ' . ^ ' v - ' • ' • • > ; - > ' i '>.•;•? '

, iel Verstr aeten -heeft namelijk zijn
ijding.'alléén ontvangen ter stede en
Volledig kosteloos. We wenschen den

en stuurmasi; Jiaitelijk geluk.
, ONZE BRANDWEERMANNEN
ret materiaal van hèt Brandweerkorps
thans aangegroeid met een tweede
opomp én dit dank'zij het aanhou-
d aandringen van den bevelhebber
i Berquin, die • meermaals de-drin-
de noodzakelijkheid ervan deed ult-
ijnen; . .-• : . -; •

deze noodtijden, dat lederen dag
verrassingen kunnen - voordoen,

it het Brandweerkorps dan ook over
elijk materiaal- té beschikken.'
'at het Brandweerkorps nog altijd

ei t eri 'wat sedert lang reeds-aange-.

te gaanlartélijl atrègfel dringend nöodig;
ergèten
ie. - dooi ieboorten:- ;Depelchin Robert. z. van
smaakt
t. varia
slechfc
er. ziji

an-heb
houden
in"'2.

ge
ïoiïiti
e tran

fk
len aai
rfteerite

Pelden
kt

agd doch nooit- uitgevoerd, werd,- is
groote. watervergaarbak te. bouwen,
onder • het • voorland van de Stads-
•n. met' een inhoud van 1500 m3 en
ijsd' door- het verloren regenwater
de Hallen. Zooals in Mei 1940 en

ruari4941 vernielde.een bprn de wa :
ieidingren kon men dus niet optreden
t dezelfde vlugheid en kracht als had
iteri gebeuren; ïDergélijkéramp kan

RGERUJKE STAND

rius en Swaenenpoel Magdalena;
ners Fredérikj z.y; Gaspar én De-
emer Maggy; Everaert Simonne, d.v.
ston eii Coolsaed Maria,
iverlijdens: Lammerant Louis, 63 j . ,
ndeca'steéle August; 68 j .
[uwelijksafköndiging: Richard Puys-
is, l;mèk4niéker,- Niëuwpoori, met
ïrtin Mafte van- Zutkerctue (Fr.).

ie Glimlach», rnet
te de Na'gy ën Thé Luger. Kultuur-
3. Ufa-wereldgebeurteriisséh.
ANNEKIN. —. «Bal Pare»; Imet "Paul
rtmanir. èn -Ka the ; Haacfc. Kuituur-

^yertooj
jpftte. '

ren-va
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nét 6-!

Zondag
Brugge

ODE-KRuiSLEERGANGÉN
ie aangekondigde • RoodeT-Kruisleer-
ïgen in de Rijksmiddelbare Jdngenis-
oor-wórden tot een lateren datum
s c h o v e n . ••-" ' '' '• T . . - • • • • •

RDAPPELKONTRAKTEN
formulieren;" veretscht bj het slui-

van kontrakten met:- landbouwers
hétsleVer-en van; aardappelen; - lXgï

&t" beschikking "van" dé -bëlangheb-:
fen^op hét- bureel 'van den Bevporra-

igsdiehst, Stadhuis. Ie verdieping.
• • • • • • • • • • • • • • • • * • • •

JOTHEEKDIENST
[Zondag 15 Maart zal de apotheek A.
ivery, Kerkstraat, garisch den: dag

e n zijni .f:-!. - /:': •:.. '•••/. ; - •••>/, '•{-'••:••'

U T E I N I E R S b l Ë N S T : ^ 7 .-• : r •./,'....
Vanaf Zondag :15 Maart • tpt en' met
terdag.2ï7-Mtórt zal" dë: fohtéüiier L.
ngé, 75, Scliaérebrügstraat, den dienst

t mis
lender

I
aal.

aan,
I D

IN. GILDE ST. SEBASTIAAN ' .
3p overdekte,wip. Op'Zondag 15,Maart
ichrijving van 500 fr. óp "twee spelen;
[>ge gewaarborgd? Inleg^15 fr.- Terug
fr. Gratis ' laatste vier vogels 50 fr..
fr., 30 fr. en 20 fr.. dus 140 fr. gratis.
n derde hoog vogel van 50 fr. wordt'ge-
'onken door h- Thép De Brauwer. In-
n niet afgeschoten wordt de hpogvo-
niet!verlopt. Begin te 3 uur. Beschtijt-

rs: Dé Keyser .'JosV Sibout Jos. Se-
ert Juste, Claeys Fr., WHlems Pierre.

muA'S ' ••" ''-•
Programmayan Vrijdag 13 tpt en met
nsdag 17 Maart: ' ' ' \ - • •

JSEE, Kerkstraat. — 1. Ufa-actua-
iten; '2.; Cultuurfilm: 3. «Minnéspei
Liefde» méjt" Carla Rust, 'Carï Rad-
z en Paul Horpiger. . . .
'ALLADÏUM. Kerkstraat. — 1. Ufa-
ualiteiteri; -2. Documentaire/film; 3.
nnelie» (Geschiedenis van een leven)
i Lulse ÜUrich, Cairl Diehl en Werner
aus's ' '"'.."'",
Zondagnamiddagve'rtoóning te 3 uur.
ondvertooning te 7.30 uur. - • '••'•'
RGERLIJKE STAND
ïeboorten: Vandenberghe Rachel, Zee-
agge;; Ütterwulghe Frieda, IJitkerke •;
smedV Marle-:-Rose, Uitkerke; Callant
orgétte,"Nieü¥muhster; De Ville Ró-
Uitkerke; Lonneville Ginett'e, "Lissé-

j e . ' : • * • • • • • • • -

överlljdens: Azaert Leonia, 72 jaar,
at. Falln Pieter. G. Gezellestraat," 4;
l'oup Theophiel, 65 jaar, echt. Trof-

Leonia, K. De Swertlaan, 20,

Niettegenstaande de groote moeilijk-
d waarmede ons Comité te kam-

heeft In onze badstad, is Winterhulp
in den beginne zijner stichting tot

[g .toe onafgebroken en crescendo den
f? van naastenliefde en hulp aan de
wettigen opgegaan;- zelfs in de perto-
van voedselschaarschte en droge Zo--

^maanden heeft onze Vporzlttet Dr.
Vos, met zijn wakker bestuur, geen

inblik geaarzeld de soepbedeeling
pmaal te doen doorgaan. Onderstaan-
I tabel geeft ons een beeld vah de ac-
p t i t r : • •; -

12 Januari tot 30 November 1941:
óéR^ 133.650 rantsoenen; volks-

p 120.749 rntsoenen: melkbedeeling
[080 rantsoenen; chocolade 7.924 stuk-

kaas 7.505 stukken; sojakoeken
stukken; kolen 54.600 kg, "• ' '

'erleden week werd een prachtige
edlngbedeellng gedaan aan de inge-
wevenen van Winterhulp. :
öenkt nu center niét dat al deze voed-
pstanddeelen ons in den schoot zijn
'allen: giften van onze trouwe W.H.
enden, o.a. Hotellersbond. Mevr. Her*
^s, maandelijksche omhalingen, fees-
enz. hebben ruimschoots hun steén-
bljgebracht doch er kan nog meer

?r aan dien dag gelegd worden door
omhalende groepen om onze uitga?

1 te helpen dekken. '
Un de milde.gevers van W. H. nog
13 hartelijk dank. >•

« Froid Industriel
Maatschappelijke zetel: voorlooplg 62,
- ,. Hendrik Serruyslaan. .postende

-Handelsregister: Oostende' N r 99

. De héereh aandeelhouders worden ver-
zocht dé : gewone ialgéméèhe vergadering
bij te wonen, die zal gehouden worden
te postende, 62 Hendrik Serruyslaan, op
Zaterdag 2S Maart, om 11 uurvoormld-
d

r de middenstad' is; déze .vqorzOrgs-

.•.;', DA.GORDE

1. Herhaling van de uiteenzetting der
redens door dewelke het ons onmogelijk
is . een bllan. van het dienstjaar • afge-
sloten op 31 December 1941. voor te
leggen.

2. Statutaire benoemingen.
De aandeglen moeten',ten voorloopigen

maatschappelijken zetel gedeponeerd
worden, minstens 5 dagen vóór de datum
der vergadering. (729)

'/eriekerïngamaaUchatipli

DOOR eigen VOLK. OP eigen
SS. PranktllkUi 9 ANTWERPEN

(714)

Vischhandel te Gent

De Marktleiding te Gent van de Hoofd-
groepeering Visch en Visscherljproduk-
ten der N.L.V.C.. maakt bekend, dat
vanaf 15 Maart 1942. maar den Woens-
dag en Vrijdag van 10 tpt 12 uur bezoek
zal ontvangen' wordend" Onnpodig zich
aan te bieden op andere dagen.

Wanneer
onweer woeden

Formulieren

Leveringscontracten
Aardappelen — Oogst 1942

Door verschillende gemeentebesturen,
en zelfs pp privaat initiatief werden ér
reedè formulieren' üi omloop gebracht,
die niet door de Hóöfdgroepeefiiig
«Aardappelen». tejr; be^chikktag. werden
gesteld.

De omzendbrief, aan dg b
treffénd^dë%|e%lterï^ïe;w

nomen eri'^de óvërèCTik'ómsteri dié met
de landbouwers door partikulieren en
door '-• nljvérhéids-of handélsvehnoot-
schappen worden gesloten, van den heer
Secretaris Generaal De Winter, bepaalt
uitdrukkelijk onder'III. § 5.

«Elk ^contract dient verplicht opge-
> maakt pp 5 ekemplaren volgens hier-
» bijgaand rpodel en op formulieren door
> beiSiiddelirig der gemeentebesturen ter
> beschikking van den belanghebbenden
* gesteld door de Hoofdgroepeéring
» «Aardapjjélen», Henri Mausstraat, 37-
»-39. Brussel >.

Aliéen deze contracten zullen ook la-
ter bij de uitvoering als geldig be-
schouwd worden. .

Vragen en Antwoorden
van onze Lezers

Op alle vragen wordt geantwoord, mits
storting van de som van 7.50 fr. op post-
check 1070.98 van «Het Visscherijblad».

Ch. D. -r- Vraag: De broeder mijner
vrouw is sedert 2 maanden gestorven;
hij was gehuwd maar zonder kinders;
zij waren goed bemiddeld en hebben
eigendommen; zijn vrouw beweert dat
zij een .testament bezit/langst leeft alles.

Antwoord: Indien uw broeder een open-
baar testament heeft laten maken bij
notaris, moet zulks geboekt staan bij den
ontvanger der erfenisrechten alwaar uw
broeder woonde. Gaat het over een eigen-
geschrëveri testament, dan zal het bin-
nen de zes maanden na zijn overlijden
in het bureel van de Registratie bekend
zijn. Anderzijds moet er ook binnen de
6 maanden een vérklaring worden neer-
gelegd Jn het Erfenlsrechtkantoor, om
aan Het Beheer toe te laten de-rechten
op de erfenis te kunnen heffen. Gij zult
dus, na wat geduld, u kunnen inlichten
nopens dén inhoud van het testament,
in het Erfénisrechtkantoor alwaar het
sterfgeval zich heeft voorgedaan.

GEVAL VAN EEN SCHIPPER DIE ZIJN
' SCHIP Wi l . AFBETALEN :

Vraag; Een vrouw, zuster van een
schipper ter kustvlsscherij, leende aan
deze het noodige geld/'enkele jaren ge-
leden, om zich een schip aan te koopen.
Wegens familieaangelegenheden werd
dit schip op den naam dezer vrouw in-
geschreven. • i

Sindsdien werd in het schip een nieu-
we motor geplaatst, waarvan de afbe-
talingen geschiedden door den vlsscher
zelf. . -

Nu heeft déëe aan zijn zuster het
vroeger geleende kapitaal terugbetaald.
Zij weigerde echter het in ontvangst te
nemen óf het als een definitieve rege-
ling tê aanzien.

Nooit werd door haar een procent
voor het geleende geld gevraagd. Van
hu af'aari echter 'vraagt zij 4%.

Al deze verlichtingen gebeurden mon-
deling.

Antwoord: Indien de schuldeischer
(dus,hier de zuster van den visscher)
hét ontleende geld niet wil terug aan-
vaarden, dan doet de vlsscher best de
som te laten aanbieden door een deur-
waarder. Wil zij het nog niet aanvaar-
den, dan kan hét gestort wórden op dé
deposito- en consignatiekas. Aldus zijn
er geen intresten verder te betalen.

Voor wat het eigendomsrecht betreft,
ware het misschien best zijn zuster eens
te laten ,ln verzoening ^proeptp voor
öèn heer vrederechter. : ''•- '

Kantoor van dén Notaris ;

ëè GHELDERE
te Heist-aan-zee.

Bij sterfgeval en om uit onverdeeldheid
te treden

INSTEL met premie

op MAANDAG 30 MAART 1942. om 15.15
ure in het <(Café Windsor» te Helst,
Vlamingstraat, van:

BADSTAD HEIST

EEN QERIEVIG EN WELGELEGEN

Burgershuis
met 105 v.m. medegaande erve, te Heist,
Kerkstraat, nr 18., -

Onvergeld bewoond door Mme Öchenk-
Vlietinck tot 15 Mei 1942.

Ten overstaan van 'den bevoegden
Heer Vrederechter. . (734)

kantoor vin den Notaris

dé GHELÖERE
te Heist-aan-Zee.

Openbare Vrijwillige Verkooping
van

beste Zaailand

Bouwgrond
zeer gunstig gelegen te ZffE^RUGGE,
Staatsbaan Zeebrugge-Lissewege én E-
vendijk.

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

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

Ingesteld: 64.000 fr.
- Koopen 2 en 3. — Staatsbaan. Lisse-
wege 0 Ha. 15 a. 57 ca. en 0 H"a. 14 a.
64 ca.; gebruik De Jaegher en LIps.

Ingesteld: 20.000 en 18,000 fr.
Koop 4. — Staatsbaan Lissewege 0 Ha.

09 a. 97 ca.; gebruik Bruynhooghe.
. Ingesteld: 13.000 fr.

TOESLAG

DINSDAG 24 MAART 1942. om 15.30
torre-Serie (tramhalte Vischmijn). (732)

Studie van Mr

Maurice Sebrechtè
notaris te Oostende. Leopoldlaan 7.

Op MAANDAG 16 MAART 1942, om
3 uur namiddag, ter herberg «Prins Bou-
dewijn», St. Sebastiaanstraat. 22, te
Oostende: : • .

TOESLAG

. .. •./-':. van ' " ..' '.

. GEMEENTE STEENE

EEN GERIEVIG

Studiën der notarissen

SEBRECHTS
en

op en met grond en grooten hof, gestaan
en gelegeh Sartlaan 36. groot 502 v.ni; én
begrijpende:

Gelijkvloers: twee dopreénloopende ka-
mers, keuken, achterkéukeh, serre, bij-
gebouwen eri W. C.

Verdieping: drie mansardekamers.
Voorzien van elektriciteit.
Te bezichtigen op Maandagen en Don-

derdagen tusschen 2 en 4 uur.
Ingesteld: 64.000 fr.

Ingenottreding bij vejlvoorwaarden be-
paald.

(733)

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 HOTEL-CAFE

'•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 Jüch wenden ter

studie van voornoemden notaris. '
Ingenottredlng op 15 April aanstaande.

, Te bezichtigen op Maandagen, Woens-
dagen en Vrijdagen tusschen 2 en 3 uur.

(709)

Studie van Mr

Maurice Sebrechts
notaris te Oostende, Leopoldlaan 7.

Op DINSDAG 24 MAART 1942, om
3 uur namiddag, ter herberg «Prins Bou
dewijn M, Bint Sebastiaanstraat 22, te
Oostende

TOE8LA&
van . ;

8TAD OOSTENDE (WeN|)

EEN QERIEVIG

Woonhuis
op en mét, grond en hof, gestaan en ge-
legen Overvloeostfoat, 70, groot 181 v.m.
en Mkrljvende:

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

Verdieping: drie kamers;
Hooger: zolder.
Voorzien v*n gas, electrielteft, stads-

water en putwater.
Onmiddellijke Ingenottredlng.
Te bezichtigen op Maandaftn en Don-

derdagen tusschen 2 en 4 uur.
Ingesteld: 41.000 fr.

Voor alle inlichtingen zfch w«|den te
nH am o m t a«ÜMI <1

GHYOOT
te Oostende

Mr .Maurice SEBRECHTS. notaris te
Oostende zal. met tusschenkoinst van
zijh ambgenoot Mr Jacques GHYOOT,
notaris te Oostende, eri ten overstaan
van den neer 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 én gelegen Thomas Van Loostraat,
11. bekend ten kadaster sectie D nr 644/q.
"grobt 142 v. m. 22 v. m. en begrijpende:

Gielijkvloers: winkel, gang, driie kaf-
mers,- koer en W. C ; éérste .verdieping:
vier kamers en W. C ; tweede verdieping:
vier kamers en W. C ; hooger: zolder.

Onmiddellijke ingenottreding.
Alle gebeurlijke rechten op schadever-

goeding hoöfdens oorlogsschade worden
medéverkocht. '.

ZITDAGEN:
INSTEL : Dinsdag 17 Maart 194?
TOESLAG : Dinsdag 31 Maart 1942

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

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

(701)

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 1

groot 60 v.m.

2) welgelegen Handelshuis
" ' ' . - Dwarsstraat 1 bis

groot 65 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-
brieven .en'. alle inlichtingen ten,.kan-
tc^e,_Kapücijrienstraat '6'/''^''"" (715)
••»«>*••••••••••••'««••«•••«•••« •••••«•«•«•••t

-•..'••. Studie van den Notaris

Jëan DEWYNTER
te Oostende, Kerkstraat, 43.

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

INSTEL MET 1/2% PREMIE

van

STAD OOSTENDE

1) Een Burgershuis
met poort en werkhuis

Stockhplmstraat, 9. Oppervlakte 210 m2.
Onmiddellijk genob.
Bezoek: zich bevragen ter studie.

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

Bezoek: Dinsdag en Vrijdag, van 2 tot
4 u.

Voor alle nadere inlichtingen, zie plak-
brieven of zich bevragen ter studie. (724)

••»•••••••»•«•<•••»**•••••••••*»«
Studie van den notaris

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende

Op DONDERDAG 26 MAART 1942, te
15 uur in het lokaal Prins Boudewijn,
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende, ten
overstaan van den heer Vredarechter
van het kanton Oostende

TOESLAG
van een

schoon Burgershuis
Euphroslne Beernaertstraat, 69, te Oos-
tende"

Oppervlakte: 170 v. m. Onmiddellijk
genot.

Bezoek: Dinsdag en Vrijdag van 14 tot
16 uur.

ingesteld: 180.000 fr.
Alle nadere inlichtingen te bekomen

ter sfcudie. . (704)

Studie.van den Notaris

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende

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

TOESLAG

van een

dubbel Handelshuis
Kapellestraat 74A en 74B

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

schade medeverkocht.
Gebruik r" Verhuurd met pacht tot

1 April 1946.
ingesteld: 272.000 fr.

Bezoek: Dinsdag en Vrijdag van 14
W O; (723)

Kantoren van de Nptartesén

GrlYÖOT
en

DE WYNTER
jte Oostende,

en

JONCKHEERE
te Oedelem.

Bij Sterfgeval

INSTEL met */% % premie

Op WOENSDAG 25 MAART 1942, te
15 u., ter herberg «Prins Boudewijn», St.
Sebastiaanstraat, 22. te Oostende:

Handelshuis
MET ACHTERHUIS EN PAKHUIS

te OOSTENDE-Öost. Christinastraat, 30,
winkel thans uitgebaat als beenhouwerij,
hebbende afzonderlijken ingang, kelde-
i-ingen en 3 verdiepingen (van elk 3 pi.
en W. C.) boven gelijkvloers eri zolde-
ring (echter zi;'h de 3e verdieping en
zoldering thans uitgebrand door oorlogs-
feiten).

Het achterhuis heeft 2 verd. (van elk
4 pi.) boven het gelijkvloers en zolde-
ring.

Kadaster: A, Nrs 170d en 163e, samen
206 m2.

Put-, regen- en stadswater, gas en
electr.

Gebeurlijk recht op oorlogsschadever-
goeding is in de verkooping begrepen.

Genot: de winkel is verhuurd, verder
deels onbewoond en deels bewoond door
medeëigenaars. Kooper treedt in geno.t
den len der maand na betaling der
koopsom.

Zichtbaar: Dinsdag, Donderdag en
Zaterdag 10-12 en 2-4 u.

Inlichting en lastenkohier bij Notaris
GHYOOT.

(Toewijzing volgt op 8-4-42).

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 Vindic.tivelaan).

BREEDENE-SAS SLIJKENS

Woonhuis
met stal, schuur en erf. Dorpstraat, 1,
tusschen de Nukkerwijk, de Sluitvliet en
buurtsp. op Blankenberge; gekadastreerd
wijk A; Nr 373c4 voor een oppervlakte
van 3 aten 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)

II
TOEWIJZING

I Op' DINSDAG 24 MAART 1942, te 15
juiir, ter herberg «Prins Boude\vijn»;-6t.
Sebastiaanstraat, 22', te Opstenïe.
KOOP I.

Handelshuis
laatst uitgebaat als likeurhandel, met
3 verdiepingen boven het gelijkvloers
hebbende ieder 3 kamers.en W. C ; voor-
zien van regen-, put- en stadswater, ga.<
en electriciteit.

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

Huurpenningen binnen de maand. Ver-
huurd per maand.

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

Op 18-2-32 werd dit eigendom inge-
steld: fr. 205.000.

Ingesteld: 50.000 fr.

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, nr 174d2. groot 110 v. m.

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

uren.
Ingesteld: 15.000 fr.

Lastenkohier en inlichting bij den
Notaris. (727)

III

TOEWIJZING
Op DINSDAG 24 MAART 1942. te 15

uur, ter herberg «Prins Boudewijn», zoo-
als hierboven.

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 vlllas nabij de
Troonlaan).

Kadaster: A 89x21. groot 570 ni2.
Geen bestratingskosten.
Plan en inlichtingen bij den Notaris.

Ingesteld: 40.000 fr.
(728)

IV.

INSTEL met Vz % premie

Op WOENSDAG 25 MAART 1942, te
15 u„ ter herberg «Prins Boudewijn»,
zooals hierboven:

Twee herbergen
KOOP I. — Herberg «Café du Cygne»,

met 2 verd. boven gelijkvloers en afz.
ingang, te OOSTENDE, Kairostraat, nr. 1
(hoek Stockholmstr.).

Kadaster: wijk A, Nr 1652s6, groot
105 m2.

Gas, ei., stads- en regenwater.
Verhuurd fr, 300 per maand.
KOOP II. — Herberg «Café Cairo»,

met 2 verd., boven gelijkvloers, te OOS-
TENDE, Kairostraat nr. 3.

Kadaster: wijk A, Nr 1652t6, groot
45 m2.

Electr., stads- en putwater.
Dadelijk beschikbaar; onbewoond.
Samenvoeging voorbehouden. Gebeur-

lijke oorlogsschadevergoeding wordt me-
deverkocht.

Zichtbaar: sleutels vragen In koop I.
(Toewijzing volgt op 8-4-42).

Studie, van Meester

; SIMPEUAERE
Notaris, te De Panne.

MAANDAG 23 MAART 1942. om 2 U.
namiddag ter herberg «Atlantic», bij Mr.
Maurice Tornay, Kasteelstraat, De Panne

OVERSLAG VAN

Bouwgrond
te De Panne, Ambachtstraat. Groot on-
geveer 217 m2.

Ingesteld: 18.500 fr.

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

gel«zen weekblad van de Kust.

Studie van Meester

P. SIMPELAERE
- Notaris te De Panne.

MAANDAG 23 MAART 1942. om 2.15 u.
namiddag ter herberg «Atlantic», bij Mr.
Maurice Tornay, Kasteelstraat, De Panne

OVERSLAG VAN

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

Ingesteld: 30.000 fr.
(727)

Studiën van de Notarissen

René LINGIER
en

Jacques GHYOOT
te Oostende.

INSTEL MET % % PREMIE

op DONDERDAG 26 MAART 1942, om
3 ure namiddag, ter herberg «Prins Boiu
dewijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te
Oostende van:

STAD OOSTENDE

Schoon en bijzonder welgelegen

Handelshuis
Alfons Pieterslaan, 9, groot 115 m2.
- Deels verpacht per maande en deels
gebruikt door een der medeeigenaars,
van welk laatste gedeelte de kooper het
vrij gebruik bekomt eene maand na den
toeslag.

Na te zien iederen Maan-. JWoens- en
Vrijdag van 2 tot 4 ure. . (736)

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)

TE KOOP: Garnaalboot, 6 m. lang,
2 m. breed, met essence motor Rono van
8/10 P.K., alsook fornoois, gamaalkor,.
stroopnet, anker, koelnetten, enz. Zich
wenden: Fochstraajt 17, Nieuwpoort.

(731)

TE KOOP: een .groote; orgel Hupfeld H
met rollen, gaande met hand en meka- •>
nieke beweging. Een groote ménagère in ,;.'
occasie. In-de* Grottc.- • <740) U

ONDERWIJZERES geeft private lessen
aan leerlingen vari 6-14 jaar; aanvaardt ; -
ook kopij.- en büreelwerk. (73J5) •

CAFÉ over te nemen met handelsre-
gister, .Ieperstraat 20. Oostende. (739)

TE KOOP: Open visschersboot met
benzinemotor, met garnaalboel en visch-
kor; groot 8,40 m. x 2.50 m. Zeer voor-
deelige prijs. Schrijven- onder letters-
B. L., bureel van het blad.

TE KOOP: een SLAAPKAMER, 'be-
staande uit een bed (twee slaper) in wit
hout en in acaj'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

ia, VELDSTRAAT
Tel. 72197 — HR 2907

(713)

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

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

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

(630)

GELDPLAATSING, uitstekende waar-
borgen, hopge 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. (633)

OORLOGSSCHADE: Getelsterden kun-
nen kosteloos alle inlichtingen bekomen,
nopens expertisen en het indienen van
hun dossier, bij . ....
ED. DE VLIEGER, Architect, Expert
18, KONINGÏNNELAAN, Oos tende .

(629)

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

(716)

Agente €fi. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende.

T E H U U R :
Schoone Villa, Euphr. Beernaertstr.
Schoone Villa, Sportstraat.
Schoone Villa, Breedene-aan-zee,
Handelshuis, Christinastraat.
Handelshuis, Torhoutsteenweg.
Goedkoone appartementen In stad.

T E K O O P :
Zie aankondigingen van verleden week,

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

en klein, In en buiten stad. (741)
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SPORTN IEU WS

Boksen
VANHAVERBEKE EN MICHIELS SLAAN

MATCH N U L !

Technische uitslagen der meeting van
Zondag 1.1. in het Sportpaleis:

Liefhebbers 4x2 minuten:
Nachtegael (Oost.) en Myriy (Veume)

doen match nul.
Beroepsboksers:
8x2 minuten:
Aspeslagh (Oostende) dwingt Van

Hoorenweder (Brussel) tot opgave in de
eerste ronde.

Verket (Charleroi) slaat Marly (Oos-
tende) met de punten.

6 x 3 minuten:
Wiliems (Oostende) slaat Jackie De-

neef (Brussel) met de punten.
10x2 minuten:
P. Asseloos (Oostende) slaat Santerre

(Charleroi) met de punten.
M. Vanhaverbeke (Oostende) en Mi-

chiels (Halle) doen match nul. '

Bondige beschouwingen

Suksesvolle bijeenkomst die in het
teeken van een Oostende-Brussel ont-
moeting stond. Oogenschijnlijk stonden
onze stadsgenooten voor een betrekke-
lijk zware opgave, doch zij hebben door
puike uitslagen de stoutste verwachtin-
gen overtroffen. Drie zegepralen, 1 gelijk
spel en slechts 1 nederlaag moeten wel
van aard zijn om deze verrichtingen als
zeer verdienstelijk te betitelen.

Wiliems en Aspeslagh zijn ongetwij-
feld de groote overwinnaars van dezen
goedgevulden sportnamiddag en hebben
door bepaald vlotte suksessen het meest
de aandacht der toeschouwers op zich
gevestigd. Aspeslagh deed. zijn debuut
als beroepsbokser tegen den taaien Van
Hoorenweder die reeds meermaals te
Oostende optrad en • steeds den vollen
afstand stond. Met Aspeslagh had de
Brusselaar niet zooveel bijval en werd
zelfs na enkele slagwisselingen tegen het
hoofd to.t opgave gedwongen. Aspeslagh
heeft bewezen een klopper te zi;h en het
is spijtig dat hij zoolang gewacht heeft
om tot de bokssport terug te keeren.
Maar spijts zijn 27-jarigen ouderdom
kan-hij nog mooie overwinningsdagen
beleyen.

Wiliems had tegen Jackie Deneef een
gewichtshandikap van vijf kilos te over-
bruggen, hetgeen enorm is in deze lichte
kategorie. Dit heeft den kleinen Oos-
tendschen virtuoos nochtans niet belet
een mooie zege te behalen die genoeg-
zaam zijn veelzijdige eigenschappen .tot
uiting laten komen. Vergeten wij inder-
daad niet dat Deneef een ervaren ring-
rat is, die een lange suksesvolle loop-
baan achter den rug heeft en flink zijn
streng trok tegen Wimme en Declercq.
Wiliems schi;nt dus bepaald geroepen
tot groote ontmoetingen en mits spe-
ciale, geleidelijke voorbereiding, moet hij
niet .wanhopen eensdaags in titelgevecht
te kunnen uitkomen.

Ook Firmin Asseloos is in grooten
vooruitgang, want tegen Santerre viel
een nieuwe overwinning hem te beurt.
In 't algemeen. genomen, kreeg de be-
zoeker niet veel in de pap te. brokken,
ofschoon hij door moedig verweer een
verdienstelijken verliezer werd.

De. ma.tch-nul uitslag van M. Vanha-
verbeke is bevredigend te noemen, ter-
wijl de nederlaag van den jongen Marly
tegen Verket een prestatie is die nie-
mand verrast heeft. .. •

Zondag a.s. 15 Maart, te 14.30 ure
in de zaal van tiet Sportpaleis

NEEMT DECLERCQ DITMAAL DE
BOVENHAND OP DEN BRUSSELAAR

DEFRENNE?

Nimmer tierde de bokssport te Oos-
tende zoo welig als op dit oógenblik. De
fantastische bedrijvigheid van Flandria
B. C. kent waarlijk geen grenzen, tot
groot jolijt van de talrijke boksliefheb-
bers.die zich niet hoeven te vervelen en
ook voor ons boksyolkje dat onder de
huidige omstandigheden een flinken
stuiver kan verdienen!
. Aanstaanden Zondag wordt bijgevolg
v/eer uitgepakt met een keurig pro-
gramma, de evenknie der jongste zoo
suksesvolle meeting. Vier. spannende,
evenwichtige beroepskampen vormen het
hoofddoel der verplaatsing onzer sport-
mannen die opnieuw talrijk hunne
schreden naar het Sportpaleis zullen
richten.

In hoofdwedstrijd: de revanche De-
clercq-Defrenne. Onlangs leverden bei-
den een vrij spannend, maar onbeslist
treffen. Thans zal de Oostendenaar flink
geoefend onder het ringlicht verschij-
nen en, niettegenstaande de kamp an-
dermaal een spannend ' verloop belooft,
schijnen de beste winnende kansen voor
Declercq weggelegd.

Willems-Verket wordt opnieuw een
zwaren handikapswedstri;d voor ons
kranig vlieggewicht dat verleden Zondag
iedereen verblufte. Verket Js een stevige
knaap die den Oostendenaar heel wat
partij zal geven tn zelfs een punten-
deeling kan afdwingen.

Asseloos-Jackie Deneef zal voor voor-
gaande kampen niet moeten onderdoen.
Beiden zijn spectaculaire vuistschermers
wier methode het publiek geen oógen-
blik verveelt. Asseloos heeft sedert eeni-
gen tijd een zegereeks ingeluid, die De-
neef zal willen onderbreken. Zal de
knappe Brusselaar hierin slagen?

Eindelijk leveren Marl-Verhellen den
laatsten beroepswedstrijd. Nog een re-
vanche tusschen twee jonge opkomende
krachten, waarvan de Izegemnaar bij
een vorig treffen aan de winnende hand
bleef. De vraag of Marly er in zal sla-
gen weerwraak te nemen, valt niet zoo
gemakkelijk op te lossen.

Drie inleidende llefhebberswedstrijden
volledigen dit puik programma dat als
.volgt luidt:

Liefhebbers 4x2 minuten:
D'Haenens (Oostende) tegen Buysse

(Izegem).
Vermote (Oostende) tegen De Raedt

(Izegem).
Desmet (Oostende) tegen Debceuf

(Izegem).
Beroepsboksers:
8 x 2 minuten:
Marly (Oostende) tegen Verhellen

(Izegem).
10x'2 minuten:
P. Asseloos (Oostende) tegen Jackie

Deneef (Brussel).
8 x 3 minuten:
Wtflems (Oostende) tegen Verket

(Charleroi).
10x3 minuten:
Declercq (Oostende) tegen Defrenne

(Brussel).
Eerste gongslag te -14.30 uur.
Gewone lokatlebureelen en prijzen der

plaatsen.

KAREL SYS NAAR HOLLAND

Het Is ónzen knappen zwaargewichts-
kampioen Karel Sys eindelijk gelukt een
ontmoeting in het buitenland af te slui-
ten. Begin, der maand April zal hij. in-
derdaad te Den Haag over 10x3 minu-
ten de handschoenen kruisen met Jo De
Groot, kampioen van Holland der zwaar-
gewichten.

Turnen
BIJ HET K. V. G, OOSTENDE

Nu het gure weder achter den rug is,
heeft het Bestuur van het K.V.G. Oos-
tende besloten.zijn bedrijvigheid te her-
vatten. .

Tengevolge van de vernieling der oude
turnzaal der St. Sebastiaanstraat, wer-
den het materiaal en de verschillende
toestellen in den loop der maand No-
vember jl. overgebracht naar de zaal
Minerva, Van der Zweepplaats. ia.

Vanaf Maandag 16 dezer zullen be-
kwame leeraars zich opnieuw ter be-
schikking stellen van alwie wil genieten
eener opvoedkundige en gezonde gym-
nastiek.

Alle leden van het K.V.G.O. werden
reeds van dezen maatregel op de hoogte
gebracht en het lijdt geen twijfel of ze
zullen talrijk den oproep van het Be-
stuur beantwoorden.

Niet-leden of alle andere belangheb-
benden kunnen zich dagelijks van 18
tot 20 uur in voornoemde turnzaal aan-
bieden.

Schaken
PARTIJ GESPEELD IN TORNOOI IN

DEN SCHAAKKRING TER STEDE
A. Van Lierde (wit) - K. Vantuyiien (zw.)

1. Cglf3 — Cb8cS (A)
2. d2d4 — é7é6
3. é2ë4 — d7d5
4. é4é5 —- Cg8é7
5. a2a3 — Ce7g6

•6. Lfld3 — f7f5
7. b2b4 — a7a6
8. c2g4 — d5xc4
9. Ld3xc4 — b7b!i

10. L?4a2 — Dd8d7
11. OO, — CQ6é7 (B)
12. Cblg3 — Lc8b7
13. Tflél — OÖO.
14. Cf3g5 — Dd7fi6 (C)
15. La2xe6 schaak — Kc.8b8
16. Ddlf3 — Dg6xDf3
17. g2xf3 — Td8xd4
18. Pc3é2 — Td4d3
IJ. Lclé3 — Pg6xe5
20. Téldl — Td3xdl
21. Talxél — Pé7cS (D)
22. f3f4 — Pé5Q4
23. Pg5f7 — Th8g8
24. Pf7d8 (E) — Pc.6é7
25. Lé6xTg8 — Pé7xg8
26. Pd8xb7 — Kb8xb7
27. Tdld8 (F) — Lf8xb4
28. a3xb4 — Pg4xé3
29. f2xé3 — Pg8f6
30. h2h3 — Kb7c6
31. Pe2c3 — a6a5
32 b4xa5 — b5b4
33. Pg3a4 — Kc.6b5
34. a5a6 — Kb5xa6
35. Td8b8 — Ka6a5
36. Pa4q5 — Pf6d5
37. Kglf2 — Pd5b6
38. Kf2é2 — Ka5b5
39 Pg5d7 — b4b3
40. Keldl — b3b2
41. Kdlc2 — Kb5b4
42. Pd7xb6 — c7xb6
43. Tb8xb6 schaak
44. Zwart geeft op.

(A) 1. Meer gebruikelijk is Paard g8f6.
(B.) 11. Merkwaardig genoeg kan zwart

ijn ontwikkeling niet voltooien.
(C) 14. Zwart dreigt mat op g2.
(D) 21. Het best was hier Paard e5c6.

Zwart wil zich reeds bij voorbaat tegen
den komenden wit-aanval verdedigen.

(E) 24: Dreigt een toren te winnen.
(F) 27. Wit wint een stuk.

Stelling na de 20e zet wit

Prijskampen en
Vermakelijkheden

KAART
Op Zondag 28 Maart 1942. prijskamp

met de kaart (bieden) bij Edmond Wy-
bouvv, Café Taxi. Torhoutsteenweg, 15,
Steene-Hooge Barrière, met 100 fr.
vooruit en het inleggeld. Prijzen voor
da verliezers van de eerste ronde. Inleg
5 fr. per man. Inschrijving om 2.30 uur.
Begin om 3 uur stipt.

BILJART
Op Zondag 15 Maart, biljartprijskamp

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

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

Op Zondag 29 Maart, prüökamp op den
biljart bij Emiel Duyck, Café Stella, 12,
NieuwstraatV Sas-Slykens, met 300 fr.
prijzen gewaarborgd. Inleg 5 fr. per man.
Inschrijving om 1 uur. Begin om 1.30 u.

Op Zondag 5 April (Paschen) groote
biljartprijskamp bij Pleter Watty, Tram-
statie, Slijpe-Dorp, met 300 fr. prijzen
gewaarborgd. 20 fr. voor de hoogste reeks
in de eerste ronde. Inleg 5 fr. per man.
Inschrijving om 1 uur. Begin om 1.30 u.

Op Zondag 12 April, prijskamp op den
biljart bij Marcel Tempere, Café du Bou-
levard, Torhoutsteenweg, 334b, Oosten-
de, met 100 fr. vooruit .en het inleggeld.
Inleg 5 fr. per man. Inschrijving om 1 u.
Begin om 1.30 uur.

Gezien de tijdsomstandigheden, ver-
zoeken wij de biljartliefhebbors op het
gestelde uur tegenwoordig te zijn, ten
einde In MJds te kunnen eindigen,

TOPTAFEL
Vanaf zondag 15 Maart, voortzetting

van den monsterprJjskamp op den Top-
tafel in het café «Klein Postje» hoek
Karel Vande Woestynestraat en Steen-
bakkersstraat. Prijzen: 1 prachtige velo,
(met vóóroorlogsche banden zoo goed als
nieuw); 2 paar schoone mansschoenen;
6 seheone prijzen voor rookers. Premie
van 5 fr. voor het meest aantal genomen
series. Premie van 25 fr. voor de meeste
kampslagen In de eerste 15 series, 360
neemt deel aan de kamping op zondag
5 April (Paschen) om 2 uur namiddag.
2200 series. 1 fr, per serie.

VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN Efi
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

C
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BRIEVEN UIT HOLLAND

Onze Visscherij
Verleden week
bij plaatsgebrek -verschoven

Er komt langzamerhand wat meer
leven in de brouwerij. De visscherij langs
de kust wordt aanmerkelijk intensiever
door de grootere vaartuigen beoefend en
ook de vangsten nemen iets in omvang
coe. De aanvoer concentreert zich vrij-
wel geheel op IJmuidpn, waar deze week
niet onbelangrijke partijen tarbot, tong,
wijting, schol, schar en kabeljauw wer-
den aangevoerd. De prijzen waren aan
den zeer hoógen kant en er werden dan
ook, vooral door stoomschepen, prach-
tige besommingen gemaakt,.

Van hoeveel be'teekenis deze visscherij
thans nog is voor de voedselvoorziening
van het vaderland is wederom gebleken
uit de dezer dagen gepubliceerde maand-
cijfers van Januari 1942. In totaal voer-
den 89 schepen in 550 reizen voor
f 1.095.531.—- visch aan. Wanneer men
hierbij bedenkt, dat de visscherij in die
maand slechts zéér beperkt kon 'worden
uitgeoefend, dan spreekt dit bedrag boek-
deelen. Van de stoomtreilers was in die
maand de hoogste de IJM.18, met
f 35.443.— in 9 reizen; van de stoom-
treilloggers d SCH.65 met f 26.552,—, in
5 reizen; van de motortreilloggers de
KW.15, met f 17.664,— in 9 reizen en van
de motorkotters de HD.125, met ï, 15.837,
in 9 reizen.

De stoomtreiler Mary IJM.189, heeft
een schadepost geboekt. Dit schip heeft
nameli;".k een groote partij visch ver-
speeld. Toen men onlangs bezig was met
het halen van het net is de kuil, inhou-
dende plm. 150 manden visch, verloren
gegaan. Met schepnetten heeft men toen
nog ongeveer 20 manden visch aan boord
weten te krijgen, de rest ging met den
kuil verloren.

In ons vorig overzicht hebben wij
reeds kortelings een en ander aangestipt
omtrent hetgeen de vischhandel • thans
in het bijzonder bezig houdt: de even-
tueele vaststelling van maximumprijzen
óók voor zeevisch. Dit vraagstuk heeft
vele kanten en. wij konden er slechts
enkele belichten. Besluiten wij derhalve
onze opmerkingen daaromtrent met het
volgende: De vaststelling van maximum-
prijzen beteekenen uitschakeling van-de
koopkrachtige vraag op het oógenblik,
dat deze prijzen in de markt bereikt
worden; het overbiedën van den'eenen
handelaar door den anderen houdt pp
én de eénige mogelijkheid is over te
kaan tot een systeem van top.wi;feingèri
aan de groothandelaren-en tevens het
doorleveren van de producten door deze
handelaren aan de kleinhandelaren op
een voorgeschreven wijze verplicht te
stellen.

Waar visch niet op een bepaalde wijze
gerantsoeneerd is, komt hier dus een
verdeeling tot stand, welke tot en met
den kleinhandelaar doorwerkt, terwijl
het aankoopen door den consument ge-
heel wordt vrijgelaten. ',

Ten aanzien van den vischhandel ko-
men de problemen in groote mate over-
een met die van bederflijke landbouw-
producten, met name die van ' versche
groenten. De groote risico's van den vis-
scher spelen hier geen rol en door den
vlotten verkoop van de producten is het
risico van bederf minder dan'in normale
tijden, waartegenover evenwel de ,• aan-
dacht moet worden gevestigd op : de
groote mate van onderbezetting in den
vischhandel. Een aantal factoren; dat
samenhangt met den hoogeren inkoop-
prijs van den handelaar, zooals bijvoor-
beeld het gewichtsverlies, het bederf,, enz.
zijn oorzaak dat ook de marges voor den
handelaar een tendenz tot verhooging in
zich dragen.

Samenvattend kunnen wij wel opmer-
ken, dat in het algemeen de nrijzeri van
visscherijproducten in verhouding tipt de
prijzen van andere voedingsmiddelen,
vergeleken met het moment van den
prijsstop, sterker zijn gesteken; dit kan,
gezien de structuur van de visscherij,
niet worden voorkomen, doch het heeft
ten gevolge dat groote groepen van de
bevolking van de consumptie van visch
worden uitgesloten; mede daarom zal
het aanbeveling verdienen de prijzen
van die vischsoorten, die voorheen als
volksvisch werden beschouwd relatief
laag vast te stellen ten opzichte van de
fijne vischsoorten.

Ds nog aanwezige voorraad oesters
wordt langzamerhand opgeruimd, zoo-
wel binnen- als buitenland, nemen ech-
ter weinig af. Het is wel jammer, dat
voor de kerstdagen en nieuwjaar geen
enkele oester naar Duitschland en België
is verzonden kunnen worden. De ver-
zending naar het binnen- en buitenland
bedroeg in Januari 1942 nog geen-mil-
lioen, dus minder dan de gelijknamige
maand van 1941. Toch zullen de voor-
raden oesters dit seizoen wel geruimd
worden. De oesterkweekers ontvangen
dit jaar een mooien prijs voor hun pro-
duct, al is het nog geen vetpot voor hen,
daar hun bedrijven vier tot zes jaren
lang zonder winst hebben moeten wer-
ken.

ONZE VISSCHERIJ GEDURENDE DE
WEEK VAN 22 TOT 28 FEBRUARI,

De aanvoeren van zeevlsch nemen zon-
der twijfel in omvang toe. De vangsten
der schepen worden ruimer en meer ge-
varieerd. De aanvoeren van wijting bij-
voorbeeld zijn op sommige dagen zeer
beduidend geweest. Niettemin overtrof
de vraag nog steeds het aanbod, zoodat
heel hooge prijzen werden betaald en als
gevolg daarvan mooie besommingen wer-
den gemaakt. Naast wijting werd ook vrij
veel schol, schar, bot, tong en kabeljauw
aangevoerd te IJmuiden. Ook de afslag
te Schevenlngen leefde weder eenlgszlns
op. Nadat aldaar, sedert eenige weken,
In het geheel geen visch uit zee was aan-
gevoerd, kwam nu weer een 60-tal schok-
kers, met vrijwel uitsluitend schar, aan
de markt. Voorts werd aldaar bijna da-
gelijks conslgnatievisch verhandeld.

De vaststelling van maximumprijzen
voor zeevisch schijnt niet zoo heel lang
meer op zich te zullen laten wachten.
Zijn wij wel Ingelicht, dan zal het toch
echter niet vóór half April-begln Mei zijn.
• De secretaris-generaal van het depar-

tement van landbouw én vlsschèrlj heeft
nu, ook maximumprijzen voor haring
vastgesteld. WIJ hebben deze reeds af-

zonderlijk gepubliceerd, maar wijzen er
op, dat uit het bovenstaande blijkt, dat
ds secretaris-generaal ten deze de prij-
zen van de Nederlandsche Visscherijcen-
trale heeft "overgenomen. • - •

Op het Usselmeer is de bedrijvigheid
nog gering. Binnenkort kan echter ook
daar een niet onbeduidende opleving wor-
den verwacht. In dit verband is mede van
veel belang het op 5 Maart in werking
getreden re'gistreeringsbesluit voor -Us-
selmeervaartuigen. Nadat in 1932 de af-
sluitdijk tot stand was gekomen, werd
de visscherij op het Usselmeer niet lan-
ger als kustvisscherij beschouwd. De
daarvoor gebezigde vaartuigen behoefden
dus niet langer te worden ingeschreven.
Een aantal Zuiderzeegemeenten ging er
toen toe over een plaatseli'ike verorde-
ning voor het inschrijven van visschers-
vaartuigen in het leven te roepen. Dit
was uiteraard niet algemeen en had
slechts plaatselijke beteekenis. Op den
duur bevredigde deze toestand niet. Dit
is de reden, dat bij het thans afgekon-
digde besluit een centraal register voor
IJsselmeervisschersvaartuigen wordt in-
gesteld, dat wordt gehouden door de af-
deeling yisscherijen van het departe-
ment van landbouw en visscherij. Als be-
wijs, dat een vaartuig in dit register is
opgenomen, moet een daartoe afgegeven
schriftelijk bewijs worden overgelegd.
Zonder te zijn voorzien van dit bewijs,
mag men de Usselmeer visscherij niet
uitoefenen. Deze inschrijving behoeft
niet te geschieden ten aarizien van vaar-
tuigen, die mede voor de zee- en'pf kust-
visscherij worden gebruikt en als zoo-
danig reeds in het register van'zee- en
kustvisschersvaartuigen staan ingeschre-
ven] Voor zoover dit nog niet is geschied,
stelt het departement ook 'een lettertee-
ken vast voor de gemeenten langs het
IJsselmeer. Voordat een vaartuig }n ge-
bruik wordt genomen voor de visscherij
op het IJsselmeer, moet de eigenaar
daarvan schriftelijk aangifte doen bij
den burgemeester van de gemeente^ waar
hét vaartuig als regel aanvoert. Even-
eens moet voor reeds ingeschreven vaar-
tuigen binnen twee dagen kennis worden
gegeven van iedere wijziging in dé
vroeger verstrekte gegevens. Al met al
is dit een belangrijke maatregel, die de
organisatie van het bedrijf ongetwijfeld
ten goede zal komen in niet geringe mate.

VOOR DE BINNENVISSCHERS

Afgekondigd is het eerste uitvoerings-
besluit van hét pachtfiesluit vischrècht
1941. Dit regelt en versterkt de positie
van den binnenvisscher. Artikel 2 zegt,
dat de uitgifte van vischrècht aan an-
dereri" dan beroepsvisschers en yereeni-
gingen verboden is. Voorts is bepaald,-
dat iedere pachtovereenkomst de bepa-
ling moet inhouden, dat zij van rechts-
wege is ontbonden, zoodra de secretaris-
generaal verklaart.- dat het water waar-
op deze overeenkomst betrekking heeft,
niet op doelmatige wifze wordt bevischt,
dan wel, dat de pachter handelingen
verricht; welke in strijd zijn met de wet-
telijk of reglementaire bepalingen op
het gebied van de visscherij, of die den
ordelijken gang .van- zaken verstoren of
in gevaar brengen. Pachtovereenkom-
sten, aangegaan na het in werking tre-
den van het besluit, worden eerst van
kracht, nadat zij zijn goedgekeurd'door
den secretaris-generaal.

STEUN VOOR DE GARNALEN-
DROGERIJ

Aan de garnalendrögers zal wedér/eèn
steuntoeslag worden verleend.. ' Irr af-;
wachting van de definitieve vaststelling
van het bedrag van den toeslag zal deze
voorloopig bedragen: a) f 2.50 per 100
kg. gedroogde garnalen, voor zoover deze
bruto-voor-netto aan de Centrale voor
eieren en pluimvee zijn afgeleverd. In-
dien de Centrale voor aflevering zakken
ter beschikking stelt voor een lager be-
drag dan 50 et., wordt de voprloopige
toeslag dienovereenkomstig verlaagd;
b) f 1.— per 100 kg. voor zoover.deze, in
afwijking van het reglement bepaald,
netto worden afgeleverd aan de Cen-
trale. Indien het definitief vastgestelde
bedrag lager is, zal terugstorting* noodig
zijn door den garnalendroger.

>:= =:-:= VA\ IKI

KLEINE VANGSTEN MAAR HOOGE
BESOMMINGEN IN SPAANSCHE

VISSCHERIJ

In het afgelóöpen jaar werd in Spanje
37.500 ton visch aangevoerd. Dit is het
laagste cijfer sedert 1930; het gemid-
delde voor normale jaren bedraagt circa
45.000 ton. Ondanks dit betrekkelijk on-
gunstig vangstresultaat over 1941 leverde
de verkoop van de. vis(ch 93 millloen
peseta's op, tegen slechts resp. 78 en 80
millioen peseta's In 1939 en 1940,- toen
belangrijk meer visch aangevoerd werd.

VERMOEDELIJK GERINGE HONGAAR.
SCHE VISCHPRODUCTIE DIT JAAR

De Hongaarsche vischteelt, in de eer-
ste plaats die van karpers, levert Jaar-
lijks circa 30.000 quintalen visch op,
waarvan ongeveer de helft uitgevoerd
wordt. Naar van deskundige zijde mede-
gedeeld wordt, mag men zich voor het
loopende jaar In de Hongaarsche vlsch-
productie aan een achteruitgang met ca.
30 t.h. verwachten, gezien het voornaam-
ste voer, maïs, niet meer in' voldoende
mate ter beschikking Is.
TEKORT AAN VISCH IN ENGELAND

• Volgens de «Daily Telegraph» doet
zich thans In Engeland de vlsch-
schaarschte terdego gevoelen. Terzake
deskundigen schatten, dat momenteel
slechts 1/4 a 1/5 van het normale,quan-
tum aangevoerd < wordt. Volgens ge-
noemd Ehgelsch blad zou deze buiten-
gewone achteruitgang In 'de vischvoor-
zienlng: een -.gevolg»aljn; van .-het -..tekort
aan scheepsrulmte.

BEVEILIGING VAN MONUMENTEN EN
KUNSTVOORWERPEN

De bestuurlijke overheid heeft zich
reeds vóór en ook gedurende de. oorlogs-
periode bekommerd om ;de.̂  bescherming
en beveiliging van monumenten en
kunstvoorwerpen, toóbehoorëhdë * aan
openbare instellingen. • '

Het'gevaar vóór. beschadiging en ver-
nieling, waaraan de oorlog deze kunst-
werken blootstelt, gevaar hetwelk, naar
algemeen aangenomen wordt, vooral Van
uit de lucht dreigt,^ is tegenwoordig-niet
verminderd,- integendeel; Ook-worden nog
steeds nieuwe voorzorgen genomen om
de kunstschatten, vooral déze welke zich
in dé meer bedreigde kustzone van West^
Vlaanderen bevinden, tegen beschadiging
en vernieling te vrijwaren.

De particuliere personen of inrichtin-
gen, die in. 't bezit zün van zaken welke,
ten aanzien van hun hooge kustwaardé,
speciaal zouden verdienen beschermd te
worden, mogen hun desbetreffend ver-
zoek tot den heer pouverneur der Pro-
vincie West-Vlaandërén richten. Er wor-
den immers van overheidswege bijzonde-
re matregelen overwogen om -de meest
waardevolle kunstvoorwerpen té' verwij-
deren uit de gevaarzorie. ten einde ze
over te brengen naar veiliger plaatsen
waar ze, onder deskundig toezicht, tot
betere tijden zullen bewaard Worden.

De eventueel door•- particulieren in te
dienen aanvragen moeten tégen 15
Maart 1942 in het-Provinciaal Bestuur
toekomen.

ZIET UW BILJETTEN NA;

De winnende biljetten der twaalfde
schijf 1941 der Loterij Winterhulp wor-
den met ingang van 11 April a.s, als
vervallen beschouwd.

Ziet dus een laatste maal uw biljetten
na, door de trekkingslijst, biji uw ge-
wonen verkoopér, te raadplegen of, in-
dien ze in uw omgeving niet meer voor-
handen is, door een köstelooze lijst aan
te vragen bij de Loterij.zelf, 56, Gulden
Vlieslaan te Brussel.

Ziet uw biljetten na vóór den 11 April!
DE NOVELLENPRUSKAMP VAN DEN

VLAAMSCHEN TOERISTENBOND

De letterkundige prijskamp heeft
een buitengewonen bijval genoten: de
jury krijgt niét' minder dan 15 inzen-
dingen "te beoordeelen. Voorzitter • Lode
Baekelmans (Antwerpen), leden Karel
Jonckheere (Oostende) en Jozef Simons
(Turnhout), evenals secretaris Jozef Van
Overstraeten (Aalst) zijn reeds volop
aan het werk en hopen klaar te komen
omstreeks half April. Een uitvoerig ver-
slag verschijnt in «Toerisme» van 1 Mei.

Met het bog op het uitzpnderlijiké/suc-
ces van den prijskamp heeft de Vlaam-
sche Toeristenbond hét bedrag der prij-
zen verdubbeld, dus van 1.000 op 2.000
fr. gebracht, zoodat zes & zeven novellen
voor een prijs in aanmerking kunnen
komen.

Alle bekroonde novellen zullen dit
jaar in «Toerisme»' verschijnen;

Wie thans op dit degelijke en • ..toch
spotgoedkoöpé tijdschrift abonneert, ont-
vangt nog alle nummers van deri loo-
penden jaargang. Stort 18 fr. op post-
rekening 1912.52 van den hoofdredacteur
J Van Overstraeten. Parklaan 24, Aalst.

OPMAKEN DER DOSSIERS VOOR OOR-
LOGSSCHADE (DISTRIKT VEURNE)

Ten einde de geteisterdén te helpen
bij het opmaken van hun dossiers over
schadevergoeding heeft het Provinciaal
Commissariaat voor ...Wederopbouw de:
hierna vermelde zitdagén voorzien in de-
streek van Veurne. Die zitdagén worden
gehouden door een gespecialiseerden be-
diende uit hel Commissariaat die alle.

inlichtingen en hulp kosteloos moe
ilèenën. . ~̂

Zoo' het blijkt dat die zltdage«
voldoende.zijn,.zullen,er in.het ve
nog bijkomende.- zitdagén gehouden
•den; zoodat; Iedereen. zonder, moeit,
zonder onkosten tegen:. den • voord
datum in, orde, kan • zijn. '

Het .Commissariaat laat opmerke
er; buiten ,:die twee, bedienden. nlei
aangesteld werd.

17 Maart: Pollinckhqve eri Veu
.19 Maart: Bevëren en 'Wèstëndei

" 24 Maart: Leizele en Yeurnë.
25 Maart: Izenberge en Adlhkerk
6 April: Steenkerke en Lombard;
7April:.'.Loo en" Veürnè. :. '
8* April:; PollinckhoVe eh Nleuwp
9 April:- Stavele; en Oostdulnkerfc
.10 April: Beverenven ;.Kok.siJde.
13.Aprll: Gijverinckhove en De Pa
14 April: Hoógstade • én Veurne.
-20.;April: Alveringem en Westent
21 April: Vlnkem en Veurne.
22 April: >Houtem (V.) en.Nleuwp
23 April: Oeren en Adlnkerke.
24 April: Zoutenaate en Nieuwpoo

. 27 April: Bggewaertskapëlle en
Panne. . ..'•:- '

28 < April: Steenkerke en Veurne
29 April: Lpo en Oostduinkerke.
30 April: 'Pollinkhovë eriiKokslji

Rechtbanken
RECHTBANK VAN VEURNE

OPENBARE ZEDENSGHENNIS. -
aardewerker Remigius'Ma.j uit Oost
kerke, had te De Panne In het open
zedenschennis gepleegd in aanwezig]
van minderjarigen. Hij. werd vèroon
tot 6 maanden gevangenisstraf en 35]
boete of 15 dagen, mët-ontzegging z
burgerrechten gedurende vijf jaar.

DIEFSTAL. — De zeevisscher Mie
Sinnaghel, uit De Panne, had 250 fr.
drieglijk weggenomen ténnadeele
ArrieySuzarine.'Bij verstek-werd hij
oórdeeld tot een maand gevangenis
en tot een :géldböète van 182 •' fr. of
dagen, voorwaardelijk vijf jaar.

RECHTBANK TE BRUGGE

SLAGEN. — De Oostendenaar-F. H
werd.veroordeeld- tot 182 fr. boet«
3 dagen gevangenisstraf, om -zijn vr
te hebben mishandeld.'
• SLUIKSLACHTING.- —r Be genaair
S. en R., beiden uit Klemskerke ston
terecht wegens, hét slachten van
varken en den verkoop >vanvleésch
vyoëkerprijzen.- • ••: , -'•''{'.: \ .

&' werd veroordeeld-toti.l -jaar ge
genisjde onmiddellijke aanhouding v
bevolen door den Prpkureür des Koni
Voor R; werden';de. feiten .ap'niet
noegzaam ' aëvrezèn aanzien; hij
vrijgesproken: ' ' '•.":'•'.
• DIÈFTE EN SLACHTING VAN
ZWIJN.' —.y:d.B. en V. D. uit Oos
werden beiden veroordeeld tot 1 jaar-j
vang om een zwijntje' van 17 k^
hebben gestolen ten nadeelè-yan V.
Ze hadden het dier ter plaats afgesl
Ze werden beiden onmiddellijk a
houden.

PLUNDEREN VAN EEN "VILL.
Langs de kust staan; yeïe. verlaten vi
Van E. S. en G. en Van H. I. stondei
recht wegens het plunderen,van de
behoorend|e aan kolonel-Thomas. Ze
vreemdden bëddegped,, meubels .enz.,
een •waarde van verschillendeïduize;
franken.. . ' " '• ' ' .•';'.

Van È. Simonne werd veroordeeld
6 maanden gevang; haar zuster G. to
kosten van het proces. Van H. I
kreeg 2 >niaandén', gevangenisstraf.

Dit is het voorrecht van allen dïe, bij het minste y.oortoeken vanVer*,'
koudheid., hun toevfücht nemen tot een paar "WIT KRUISJES "

Het "Wit Kruis" is het aangewezen geneesmiddel iri geval van GRIEP.
Door zijn kalmeerende, prikkelende en koortsverdr-ijvende r eigen-
schappen bestrijdt het de pijn.de neerslachtigheid'en de koorts.

Het luit Kruis
G R I E P .
PIJNLIJKE

• RHEUMATISCHE PIJNEN • HOOFDPIJN . ZENUWPIJNEN
MAANOSTONDEN • VERMOEIDHEID • ZENUWINZINKING

OOSTENDE


