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VII I . — Onze Kustvisschershavens

Ivij zullen 'enkel gewagen, van ';dë
ndhavens zopals Dé Panne," Cpjcyde,
nkerke' eh Hélst oin te herinneren
ze allé een.min of meer glanzend

|eitijdperk gekend hebben,' maar dat
L vloot ofwel uitgestorven of naarde
Jpwaterhayéns 'uitgeweken is, naar-
|te, óni bétere uitslagen té bekomen,
klelnêistr.^dv^ajtüigeiïjdopr. grootere
vangen "wêlrd'èp^e'S'̂ vööraï^èedért het

Igebruik stelléh'yari den scheepsmotor.
Vat-, onze „ diepwaterhaVens-rbetreft,
.e "kenmerken zich Vdpör Verschillende
igevallén waarvan :het yerloöp;ïiuttige
ben voor' de toekomst;inhoudt.
" •">*-•* ..S.< -,&\ , ',..,.1.-fv :'
.Van NieuwpMHVkari'i-misschiën ge-
td worden dat het zi;sn kans irüskeken

ft,, ijoën. dié totaal 'verwoeste stad
iënTvprigënVpprlpg;.op-.haiar"4yJoegere
ts;"hCTÖtSgélJÖiiwd"-WefdT*"'•'*v • 'v-

Hen had even goed die reusachtige
Jinhoop — meer was het eigenlijk niet

in zijn akeligen toestand-kunnen la-
L als eeuwige getuigenis van het door-

stane krijgsgeweW^ en d_iiurbare-gher-
ie'ririg ;aah-'dé -• düizéndeh'^dlé1- er 'hun
ed vergoten hebben.

- a k i g g è d e i g o . ora.; er. s een.. gansch
brawe stad óp të'richtén" en aan- eiken,
fteisterde een erf te: verzekeren twee-
laai zoo groot als wat hij vroeger had
Izeteri. Iedereen zou er wel bij 'gevaren
lüben en dan zou hét nultelooze han-
l'.sdok zich als vanzelf hebben aange^
rzen als een geschikt tijdok'voor de
ehersyloot. •' . •• ' •

|Dorpsï»olitiek— die-handelshaven was
Igelukkiglijk op het grondgebied van
lee gemeenten gebouwd — ' e n eng-
pstïg priyaatbelarjg. hebben echter

rationeele oplossing gedwarsboomd
: alles hééft ten slplte' zijn oude plooi

|rnomen: ha : jaren'lang te ' hebben
eten wachten op de opruiming van
talrijke wrakken die er in gezonken

Ijen én de herstelling van dé stukge-
iioten slUisde.uren.- Is het handelsdok
n Nieuwpoprt opnieuw : de eenzame
rlateiv plaats van vroeger geworden
zooverre, dat • de sluisdeuren- wegens
er tegen opgehoopte zand en slijk

:ns niet' meer kunnen opendraaien. "
Intusschén verdrongen zich handels-
nepen en visschersvaartuigèn langs
n bouwvalligën kaalmuur, wat niet
nder moeilijkheden en ongevallen ge-
ard ging, met het gevolg, dat groote
snoegdhéid ontstond en besloten werd

kaalmuur te" verlengen.
Toen ontstond oneenigheid' om te
iten wie zou; moeten - verhulzen naar
n nieuwen-kaaimuur én waar de nieu-

vlschniijn zou gebouwd worden,
ngdradige besprekingen hadden plaats
gemeenteraad^ en hooge visscherij-

ad met afgevaardigden van alle be-
)kken diensten. • - - '••
2öo Het herstelde hahdelsdok wezen-

voor zijn bestemming geschikt ge-
est was, ware de oplossing heel een-
udig geweest: dé handelsschépen in
t handelsdok en de kaaimuur, in den
zerstroomr zoowel de nieuwe als de
de, voor de visschersvaartuigèn: Dan
uden deze ten minste hun vangsten
bben kunnen lossen zonder over twee
ie andere booten te moeten klauteren
zouden de bultenliggers' oók geen ge-
ar gelooperi hebben door de sterke
rooming van het opperwater van hun
Jertrossen te worden afgerukt.
Het handelsdok Is nog • steeds onge-
uikt en zoo de handelsscheepvaart
erteens-den kaaimuur in den stroom
rkiest en steeds zal verkiezen, bestaan
r zeer gezonde redenen toe. Zooals
Commissie voor Oesterteelt het in
r verslag duidelijk heeft uiteengezet,

dt dit dok aan den handel geen voor-
elen, maar enkel nadeelen, terwijl er
st luttel kosten voor de vlsschersvloot

ideale aanlegplaats zou kunnen van

tdestah"deh, én'méér • dan; eens is" de
yporuitgang :aldüs jatenlang belemmerd

" g e w o r d e n . ' • • • • • • • •'••
...Hebben we..niet. in Oostende van Vis-
schers en ylschharideladrs' Kooreh" be :
weren .dat ze hóïidèrd maaV liever, ,'Jri
de-óiide vischmijn"éri"aan de"Qudë yls-
scherskaai zpuderi blijven dan muir^ den
overkant té';móeten 'gfjan.'., : ----- ^^

't Is' slechts wannéér- men .zich 'één-
maal aan de.nieuvve 'inrichtirigen';heeft
aangepast, dat -ïneii "bemerkt „iiöeyeel
beter -het. algemeen btelarig er ..door ge-
d i e h d ' w o r d t . • - • • • • • • • ;•• -̂ .

. Zoo ook zou. .het ,te. Nieu\vpoort hét
geval zijh.zop hét ong^brtiikte handels-
dok,'van één' flinke . vischriïijn' vporzïén,
ten diéhstè .yah de vissphersvloot ge-
steld werd. 'Én ] dezen dip,zpuderi' b'ewe-
ién,''dat d^ar geen.'plakts.' gértqëg .zou
zijn, geven wij' den raad ééns eyéh' na
te .gaan höé eenvoudig dit.' yfaags'tuk' te
Breskens. werd opgelost, alwaar; midden
in. hét tiidök eeri' staketsel werd 'aan-
gebracht, om.de ligplaatsen, der'vis-
schefsyaaftuigen 'te."vermeerderen; ;
'.-.;.." • '.'.".'. !»V, ' ;V "";'"* .'.'".

• postende is begunstigd::;a§*é"est'door
dé.konïhklijke 'gift die'; dé2e'"sta<i'heeft
tpegelate.n' ttó"'.\ Wesjtfiït"... .haar .. prEtchtig
badpaïeïs, en teri'.'Öpifte'ii' jjiaar- niét.inin-
dër^pracntig*C*4sScHeFShayên:'3ah^e': leg-

maakt worden.
Een vlötdok mag het niet genoemd
>rden, want het heeft nooit een sas
zeten, zoodat geladen handelsschépen
met laag water noch in noch uit

innen, maar het zóü volstaan de sluls-
uren open te laten om er voor de
euwpoortsche visschersvaartuigèn, die
sens de beperkte diepte van deri IJzer
n grooten diepgang kunnen hebben,

•<} zeer handig tljdok vah te maken.
Aan den Westelijken kant van het

ligt onbebouwde grond genoeg om
een ruime vischmijn -té bouwen, be-

|«nd door tram en tjzerweg, die er vlak
iss loopen. terwijl de Zuldkant ruimte
dt In overvloed die; ter beschikking

I« kunnen gesteld-worden Van de met
f visscherij verband houdende nijver*
fden." • • -. .
[Een hinderpaal nochtans staat deze
pktlsch uitvoerbare oplossing in den
J-e, en 't Is deze'van het eigenbelang
|n zekere langs de oude kaai gevès-
lMef'; ondernemingen : een handvol
[ nkhulzeh, leveranciers, winkels én

-al doét' alch hetzelfde verschijn-
. . nr wanneer het algemeen belang
|"rvvranderlng vergt aan bestaande

Alhoewel dé desbetreffende' ''óvëréen-
koms.t van 1912 dagtèékeht',"kpn ze^enkel
na 1930 worüën Verwezenlijkt' en' de
bouw der yisschershayen heeft namelijk
"gewichtige' wëdèfwa'ardighêden' gekend,
zonder van.de.kleine .ontgoochelingen té
gewagen die" bij elkén nieuwbouw 'on-
vermijdelijk zijn. . . •'••••

Een eerste.tegenslag w.as hét feit; dat
de,scheepshelling zoo slecht was' opge-
vat, dat 'ze totaal onbruikbaar bleek te
zijn pn geheel moest vernieu\yd worden.

. pe.":tweede tegenslag betrof de saskom
dié, alhoewel. zlj.;;doór deri bevoegden
dienst in pérfékteri staat verklaard 'Werd,
niettemin.door 'eene 'gansch nieuwe sas-
kpm daarnaast möëst 1. yêryangen wór-
den, nog. yporaleer de niëuwè'vlsschérs-
haven kon 'iri' èebruik'. gesteld wórden.
' Wat zeker \yel een derde,tegenslag
nïag genoemd worden, is het 'feit dat
aan de scheepswerven, die verplicht wer-
den het; derde oude hahdelsdok te ,'p.rit-'
ruimen, in' de nieuwe 'vlsschërshaven
eëiié plaats werd 'toegewezenWaai*. ze
niet alleen 'eene latere uitbreiding, van
het.vlotdok belemmerden, doch waair ze
zpó, zei;r óp Elkaar gedrongen waren,
dat pok voor hen elke latere verruiming
tot modernisëerihg uitgesloten bleek" te
z i j n . ../" . '••:

De betrokken scheepsbouwers hadden
zich nochtans niet onbetuigd gelaten bij
hét'uitkiezen van een voor hun bedrijf
gunstige standplaats. Zij hadden name-
lijk voorgesteld een bijzonder dok aan
te leggen Oostwaarts vah de hdpgerver-
npemde scheepshelling en die uitsluitend
zou bestemd ge.weest. zijn. voor groote
herstellingswerken en nieuwbouw.

De aangewezen pjaats. zou inderdaad
uiterst goed gelegen geweest zijn, aan
hfet spoor verbonden én daarbij vah alle
woningen verwijderd, 'was vóór een
scheepswerf waar gansch den dag door
gehamerd en gekalfaat wordt,, wel zijn
betéekenis heeft.

Dié'plaats ligt oók" buiten'hét'druk
verkeer en niet zooals de andere, in de
onmiddellijke nabijheid van dé Konink-
lijke autobaan naai1 de.Oostelijke bad-
plaatsen.' " . - . . . '
. Wegens de aanwezige opgestapelde
materialen, de afgetakelde vaartuigen
is het, alle reglementen'ten spijt, niet
mogelijk aan een bedrijvige.. scheeps-
bouw éen ander uitzicht te geven dan
een verwarde 'rommelzoo,, die niemand
anders aantrekt dan de ridders van het
penseel... '
. Wat ten slotte de keus der betrokken
scheepsbouwers op die plaats had""dpen
vallen, Is het feit, dat de ligging zich
bijzonder goed leende om-er het gepre-
zen stelsel toe te passen dat in de haven
van Loifent volle voldoening schenkt,
namelijk een gemeenzame rolhelllng
die,' op eene spil draaiend, beurtelings
ter beschikking der daarónd geschaarde
werven kan gesteld worden om, de sche-
pen op het droge te trekken of ze te
water te laten. ;

Groot was de ontgoocheling onzer in
't nauw gedreven scheepsbouwers- toen ze
van' den bevoegden dienst vernamen,
dat de dööf hun verkozen plaats riiet
kon worden beschikbaar gesteld, dat ze
zich móesten tevreden stellen' mét - de
bekrompen plaats dlë. hun tijdelijk aan
het Zuidelijk uiteinde van hét nieuwe
Vlsschersdok werd toegewezen en.dat er
trouwens géén geld Was'om ten Oosten
van dit dok een nieuwe'put te graven

Maar 'de verwondering dér Échéeps-
bouwers, (Jle tegen wil eri dank de.hun
ofpgAiróngen standplaats hadden, be-
ginnen gereed maken, steeg ten top toen
ze tezelfdertijd, ongeveer' óp de dpór hen
aangewezen plaats,'groote putten zagen
graven' dié niets gemeens hebben .én ook'
voor niets zouden gebruikt worden

Nuttig Werk te De Haringvisscherij
Kortrijk

Maandag heeft te 10 uur te Kortrijk
een vergadering piaats van alle visch-
handelaars van Waregemr. -Harelbeke,
Wevelgem én Kortrijk, waar gen moge-
lijke samenwerking en stichting van de
vakgroepeering der kleinhandelaais ern-
stig zal besproken worden.

We kunnen dergelijk pogen van voor-
zitter Victor Declërcq, van Kortrijk,
slechts bi;tfeden.en. steunen.

Te. Charl%pi*:kèiïheii we ook, zoo'n
initiatiefnemên'd^handelaar in den per-
soon van dërv*heér Aerts.

Waarom zouden alle vischkleinhande-
laars, die het.hart op de rechte plaats
dragen, niet de. koppen bij.mekaar ste-
ken om « dèV visehhandel aan-de visch-
handelaars> te eischeiv ,;"•.; -v.-.

Te Tiener£:heeft.de heer^Medard Ster-
kendries opk;\-al. zijn «collega's in een
bond vergaderd.- > '...-•;/. . .: ; :

Dat is een" ;teékenJ van ..léven !
In ons nurnhiër van hedéri geeft Estar

een praatjéjover zijn opvatting^ waarin
veel waarheid steekt.

Vooruit, gij
Komt op voor

kleinvischhandelaars
de verdediging van uw

belangen! Sluit ,U bij mekaar aan ! «Het
Visscherijblad» staat aan uw zijde, daar
waar'gij hét ernstig-, meent en het alge-
•meen'bela'n'g.'-s.teünt.: •
•"Allé ledenvan den Kortrijkschen.Tien-
schên en-bondvan Charleroi en omstre-
ken zijn bewust van hun belang.
^^Waa)tJliJXWBri!sselGentAnt, , e p
• Êr kan. en moet voor:de kleinen iets
verwezenlijkt.

BRIEVEN UIT HOLLAND

In ons volgend nummer zullen we om-
trent de verloopen haringcampagne een
uitgebieid artikel geven met allerlei bïj-
zorideiheden.

De of f icieele lijst van
visschersvaartuigèn

1;
BELANGRIJK WERKJE

Vcirige \yeek is dit werkje ter drukkerij
van «Het Visscherijblad» van de pers
gekomen.
;Bij doorbladering ervan, zien wij dat

het éen volledig repertorium geeft van
tjeïbij ons bestaande scheepswerven, van
hett: getal roeibooten langs de kust in-
geschreven en van een volledige lijst per
hayèn .y^n al onze visschersvaartuigèn.

aldus kent men van elk vaartuig de
haam, het nummer, naam en adres van
dén." reeder, de tonnemaat van elk vaar-
tuig; zijn bouwjaar, de plaats en de werf
waar het vaartuig van stapel liep.

Tevens leert deze lijst ons kennen of
het.:-vaartuig uit hout of staal is, van
welke soort motor hij is voorzien als-
mede het aantal P. K.
..Iii een woord, het is een zeer nuttig
w&j&je, dat bij geen enkel nijveraar en
reeder mag ontbreken. .

Prijs: 15 frank.

Een nuttige Inspectie

Vorige week was de heer Joris De
Rijcker, directeur van de Corporatie, ge-
durende gansch de week aan de kust,
waar hij eeh bezoek bracht aan Greve-
lingen, Nieuwpoort, Oostende. Blanken-
berge en Zeebrugge.

Deze reis is niet zonder nut verloopen,
want overal kon rekening gehouden wor-
den! van gezonde opmerkingen.

De Vischaanvoer

Sedert 1 Januari tot en met 15 Maart
werden in de verschillende havens hier-
navolgende aanvoeren vastgesteld:

kg.
Haring
681.376

4 838.922
4.330.770

94.540

Sprot
126.395
28.922

266.980
65.675
49.365
G0.698
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Onze Visscherij
Twee vragen staan thans in het mid-

delpunt . der belangstelling van de ge-
Jiéel'e Nederlandsche visscherijwereld :
hoe" komen we aan méér visch en hoe
krijgen we de prijzen op een peil, waar-
door riet vischkoopéh algemeen moge-
lijk wordt ? .= '
:•. Wat het eerste p'unt betreft: hoe ko-
men wé aan rriéér visch? Het antwoord
.daarop is vrij eenvoudig en toch zeer in-
gewikkeld. Bij iedere schijnbaar zéér
simpele oplossing dient men te beden-
keri; .dat we in zeer bijzondere omstan-
digheden'leven. Gelet echter óp dé mo-
gelijkheden, kan thans evenwel gecon-
stateerd worden,' dat alle pogingen in
het werk worden gesteld om de vissche-
rlj npg ^intensiever te . beoefenen. De
overheid werkt krachtig mee en de re-
sultaten blijven niet uit. De laatste da-
gen bijvoorbeeld, waren de aanvoeren
wijting, bot, schar en schol, alsmede van
kabeljauw en tarbpt. zeer beduidend. Te
IJmuiden,,.waar thans de géheele zee-
visscheri'j óp' geconcentreerd is, heersch-
te dan óók eén vrij groote bedrijvigheid.
De aldaar ladende' en lossende schepen
zorgen voor veel verteer en ome vis-
schers maken, dank • zij de zeer hooge
vischprijzen buitengewoon loonende be-
sommüigen,. waarmede zij uiteraard erg
in hun nopjes zijn. . .

EEN INGRIJPEND PLAN : DE PRIJZEN

••" Hoe krijgen we de prijzen op een peil,
dat het vischkoopen algemeen maakt?
Er wordt reeds geruimen tijd «gedok-

(zU vervol* hladiijd* *)

terd» aan het vraagstuk der maximum-
prijzen voor zeeviscli. Over eenige we-
ken, schijnt vaststelling daarvan ook
een feit te worden. Zekerheid omtrent
de wijze waarop blijkt echter nog niet
heelemaal vast te staan.

De voorzitter van de Federatie van
Organisaties. in het Vischbedrijf, de
F.O.V., de heer F. B. Ommering, heeft
thans een oplossing van het vraagstuk
.voorgesteld,. die hij zelf «op zijn minst
revolutionair lijkend» acht. In normalen
tijd — schrijft de heer Ommering — met
vrije werking der economische krachten
late men zooveel mogelijk vrij, maar
thans in onzen tijd met gelelde econo-
mie, met ingrijpen in de prijzen, in de-
zen .tl.'ti, dat vóór alles moet gaan hoe
voorzien wij in de behoefte van voedsel
voor het geheele volk, nu wij allen toch
wel zullen gevoelen, dat wij als één volk
.voor elkaar moeten zorgen, dat alle
eigenbelang óp zij moet wórden gezet
'vóór het algemeen' belang, nu moet
iederéén dit vraagstuk ook. van hoóger
plan kunnen zien. Wanneer msn zich
tof dit standpunt kan verheffen, dan
durf Ik. mijn voorstel doen: de geheele
exploitatie 'van de vloot geschiede voor
gemeenschappelijke rekening. Vandaag
kan A geluk hebben, morgen B, maar
het eene schip besomrne niet f 20.000 In
één reis en het andere f 200 met de
geyolgen daaraan voor bemanning en
reèderlj verbonden. Een commissie uit
reeders en.éenlgè schippers stelle vast
of en w.anhe'er. een schip kan en moet
varen .en; waar hèt móet gaart visschen.
/wA11^ besömttilngéh over éen zekeren
tijd; bijvoorbeeld een, half jaar, worderi
bij/elkaar geteld eri "óver het aantal rel-
Ssen .verdeeld, zöodat eéh relsgemiddelde
ontstaat dat voor alle schepen naar het

aantal gedane reizen wordt uitbetaald.
De commissie houde toezicht, dat de
noodige zorg aan schip en vischtuig wor-
de besteed. Als prikkel, dat iedereen zijn
best doet, köme bijvoorbeeld 10 t.h. van
elke besomming het betreffende schip
ten goede, zoodat behalve het enorme
aigemeene belang dat iedereen zal wil-
len dienen, ieder toch nog een zeker be-
lang bij een hooge besomming behoudt.
Bovendien heeft dan iedere bemanning
en iedere reederij veel meer bedrijfs-
zekerheid en veel meer stabiliteit. Dit
plan — aldus de heer O. in zijn toelich-
ting — geef ik alle belanghebbenden in
ernstige overweging, want dit zou meer
dan alle theoretische beschouwingen en
alle redevoeringen in belangrijke mate,
kunnen bijdragen tot vergrooting, van
de hoeveelheden beschikbaar voedsel.
Bovendien zit er een groote opvoedende
waarde in, .in den gedachtengang van
het algemeen belang te stellen boven het
eigenbelang. Wil m'eti echter op deze
wijze aanspraak maken op het volledige
gebruik van de vloot, ten bate van het
algemeen, dan moet men ook de conse-
quenties daarvan aanvaarden en niet als
er door het stellen van lagere maximum-
prijzen verlies zou ontstaan, daarvoor
één groep, in casu de reeders laten op-
komen. Dan moet men ook in dit geval
consequent zijn en elkanders lasten dra-
gen. Kunnen op deze wijze ook voor de
versche zeevisch maximumprijzen wor-
den ingevoerd, terwijl de maximum-
wlnstmarges voor den handel alreeds
bestaan, dan zou naar mijn meening —
aldus de heer O. — weer een groote
schrede voorwaarts zijn gedaan in het
belang van de voedselvoorziening en
•mede van de samenwerking in den geest
van de nieuwe orde.

Tot dusver de heer O., een deskundige
wiens voorstel ongetwijfeld velen tot
nadenken zal brengen en mogelijk de
kern van een oplossing, die noodzakelijk
is, in zich draagt.

GOEDKOOPE BOKKING

Zooals onze lezers wel zullen weten,
heeft de Nederlandsche Visscherljcen-
trale verleden najaar een hoeveelheid
haring, tegen verlaagden prijs, uit de
markt genomen. Nu de z.g. «vrije haring»
geruimd Is, laat de N.V.C, haar eigen
haring rooken en deze als bokking in
Amsterdam, Rotterdam, 's Gravenhage,
Utrecht en In de mljnstreken verkoopen
tegen den prijs van ca. 9 a 10 et. per
stuk aan werkloozen en armlastigen.
Teneinde de controle zoo scherp moge-
lijk te kunnen doen zijn, worden slechts
enkele rookerijen ingeschakeld. De bok-
king zal door gemeentelijke Instanties,
met uitsluiting van den normalen han-
del dus, worden gedistribueerd. De Inge-r
schakelde ambtelijke instanties bieden
uiteraard een waarborg, dat de bokking
komt In handen van hen, voor wie men
de visch bestemd heeft en dat zij niet
terecht komt In den zwarten handel.

De import van Deensche haring Is
niet zoo onverdeeld gunstig verloopen.
Het Is niet mogelijk deze geheele voor-
raad, zooals de N.V.C, zich voorstelde,
te rooken. Het grootste deel zal daarom
worden gemarineerd, hoewel de leiding
Van de N.V.C, het product liever gerookt
ter markt had gebracht.

kg. 9.945.608 598.352
't zij in totaal 10.543.960 kg., wat enorm
mag genoemd worden,. in acht nemend
het klein getal vaartuigen, welke deze
visscherij bedreef. Dit gewicht werd,
voor wat de haring betreft, slechts één-
maal in.yredestiiö overtroffen, toen on-
geveer 18 millioëh kg. werd aangevoerd
door een sterke motorvloot.

Deze. 10.543.960 kg. brachten de mooie
som op van 84.451.680 frank.

AANVOER VAN DEZE WEEK
IJle haring
kg. 88.685

14.486
10.625 ,

520.390

Sprot

4.043
2.180

DE VISCHAANVOER. IN DE TOEKOMST

Deze zal voor een drietal weken zeer
karig genoemd mogen worden, daar de
groote koude welke we dezen winter ge-
kend hebben, op de vischvangst een zeer
nadeeligen invloed zal verwekken.

Hetzelfde zal kunnen gezegd worden
van den garnaalaanvoer.

Begin dezer week werd veel ijle haring
aangevoerd, maar voortkomende van de
visschersvaartuigèn die op de terugreis
van Grevelingen nog een sleepje deden

Ook werden "er verschillende duizen-
den kg. sprot op het Oosten gevangen,
wat even onverwacht als welkom mocht
genoemd worden.

Nog de
Haringvisscherij

FRANSCHE HALSSTARRIGHEID

Zooals we reeds vroeger herhaaldelijk
deden opmerken, is het van onze Fran-
sche vrienden dat we het moeten heb-
ben.

Dit is thans weer bij. de haringcam-
pagne gebleken.
. Velen vragen zich af. waarom onze
vloot er niet wat langer is gebleven, nu
de haring zich nog altijd in groote
zwermen aldaar vertoont en nog met
honderdduizenden kg. te vangen was.

De waarheid is, dat de Fransche re-
geering bij de wapenstilstandscommissie
protest heeft aangeteekend, omdat Bel
gische visschers de toelating verkregen
in Fransche territoriale wateren te "ko-
men visschen, waar deze toelating alleen
van de Fransche overheid had mogen
afhangen, daar het hier volgens de
Fransche regeering een zuiver economi-
sche aangelegenheid geldt. •

Als gevolg hiervan werd aan de Bel-
gische booten bevel gegeven deze wate^
ren te verlaten en is net hen voortaan
verboden zoowel in die havens te gaan
liggen als in deze Fransche territoriale
wateren te gaan visschen,

't Mag eens te meer. vooral In deze
tijden waarin we elkaar ter zijde zou-
den moeten staan om ons volk te dienen
en een gezond voedsel te verschaffen,
een voorbeeld genoemd worden van de...
groote vrlendschao door de Fransche
natie aan ons land betuigd !

De Fransche règeerlng steunt zich hier-
voor nog altijd op de wet van 1 Maart
1888, waardoor de visscherij verboden
werd voor de vreemdelingen in de Fran-
sche territoriale wateren.
Volgens het wapenstllstandsverdrag van
22-6-1940, de soevereiniteit In deze kwes-
tie niet gewijzigd zijnde, zoo meent de
Fransche regeering alleen, bevoegd te
zijn hieraan een wijziging te brengen.

ziedaar het gevolg van klachten van
enkele Fransche reeders. die In hun be-
toog aan de Fransche regeering van ver-
ontwaardiging der bevolking spreken,
waar het volk van Grevelingen de komst
der Belgen een welkome daad genoemd
heeft.

't Is treurig, maar de waarheid!

Hoog- en Laagwater
te Oostende

Hoog- Peiling Laag- Peiling
water water

21 Maart

22 Maart

23 Maart

24 Maart

25 Maart

25 Maart

27 Maart

04.42
17.00
05.22
17.41
06.04
18.24
06.50
19.13
07.45
20.13
08.53
21.35
10.24
23.04

4.60
4.50
4.40
4.20
4.10
3.90
3.80
3.60
3.60
3.30
3.40
3.20
3.40
3.30

11.16
23.31
11.51

00.09
12.29
00.52
13.13
01.48
14.18
03.041
15.38
04.15
16.46

0.10
0.00
0.10

0.20
0.30
0.40
0.60
0.70
0.90
0.80
1.00
0.80
0.80

Geldinzameling
Op Zondag 22 Maart doet het Roode

Kruis een collecte op den openbaren weg
ten voordeele van de krijgsgevangenen.

Eenieder zal zeker een penning over
hebben voor onze soldaten, die nog in
krijgsgevangenschap verblijven.

Veiligheid der
::. Schepen

INSPECTIERECHTEN VOOR DE OP DE
SCHELDE VARENDE
VISSCHERSBOOTEN

Wordt aan verder bepaald eenvormig
recht onderworpen, onafgezien of het een
eerste, een vierjaarlijksche of een jaar-
lijksche schouwing betreft, dé schouwing
uitgevoerd door den dienst der zeevaart-
inspectie van de visschersbootjes dié ult-
sluitelijk de Schelde bevaren, en wier
eigenaars een officieele verklaring wen-
schen te bekomen, waaruit blijikt dat hun
vaartuigen aan de minima eisenen vol-
doen om de Scheldewaterén veilig te be-
varen:

Schouwing van den romp: 50 frank;
Schouwing van.de machines: 50 frank.
Dit besluit wordt van kracht op den

dag van zijn afkondiging, in het Belgisch
Staatsblad.

De Vischverkoop
in Groot-Brussel

Uit een rondschrijven van de Hoofd-
groepeering «Visch en Visscherijproduc-
ten» gericht tot de vischhandelaars van
Groot-Brussel lichten wij volgende pun-
ten waaruit onze lezers kunnen opma-
ken hoe de verkoop van visch moet ge-
schieden.

1. De waarde, alsmede het nummer
der zegels, welke voor de bedeeling in
aanmerking komen, moeten regelmatig
op een aaiiplakbrief, afgeleverd door den
stalraam aangeduid zijn.

2. Om te vermijden dat de visch, welke
op bepaalde dagen door sommige recht-
hebbende verbruikers niet werd afge-
haald, zou bederven, zal bij aanvoer vol-
gend bericht uitgehangen worden, voor
een bedeeling van bv, versche visch (100
kg.): .

«Morgen, van 10 tot 17 uur, verkoop
» van versche visch aan de ingeschreven
» klienten, in bezit van zegel B 1, num-
» mers van 1 tot 400. Vanaf 17 uur, ver-
» koop van den niet afgehaalden visch
» aan de klienten welke eveneens be-
» schikken over zegel B I » .

3. Voor ledere categorie visch, Is het
volstrekt noodzakelijk de bedeeling aan
te vangen met zegel nummer 1, dit in
tegenstelling met 'sommige plaatselijke
gemeentelijke Inlichtingen.

4. Ten einde de "personen welke gedu-
rende den dag door hun werk weerhou-
den zijn. toe te laten hun visch af te
halen, dienen de winkels op alle dagen
van vlschbedeeling open te blijven van
10 tot 19 uur. Aan huis bezorgen is ver-
boden.

5. De vischsoort, prjjs, ontvangen hoe-
veelheid en herkomst, (eigen productie
of invoer) moeten bij elke vlschbedee-
ling aangeduid worden op een aanplak-
brlef.

De officieele prijs moet stipt geëer-
biedigd worden, hij mag eventueel afge-
rond worden op den hoogeren halven
declem.

6. De kleinhandelaar Is verantwoorde-
lijk voor het hem toegekend gewicht.
Hij is verplicht hetzelfde, bij aflevering
door den verdeeler, na te gaan. Hij dient
den afgeleverden visch totaal te ver-
koopen, zoodat het gebeurlijk gewlchts*
verlies kan nagegaan worden.

7. De zegel, welke' den In omloop zijn*
den zegel onmiddellijk voorafgaat, blijft
geldig.

Bv,: Waneer zegel B 5 In voege Is,
moet de zegel B 4 aanvaard wórden,
maar zegel 3 en voorgaande zfjn verval"
len.
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De visscher in onze literatuur

Gaston Duribreux's werken

(Foto Archief)

In eene stad zooals de onze waar de
gemeenteboekerij steeds meer Fransche
dan Vlaamsche romans heeft uitgeleend,
zal de beroemde roman «Pêcheurs d'Is-
lande» van Pierre Loti zeker wel door
duizenden gekend zijn, en na den we-
reldoorlog zullen misschien de Fransche
verhalen van zeegevechten, van de hand
van Paul Chaek, Claude Farrère, Mau-
rice Larrouy en andere Fransche spe-
cialisten, terecht menig lezer geboeid
hebben.

Van de Franschschrijvende Belgen Is
het verouderde «L'Amiral» van Edmond
Picard maar weinig meer bekend, maar
in 1928 verscheen van de hand van Isi
Colin een boek dat onder den leuken
titel van «Quinze ames et un mousse»
tamelijk veel bijval genoot.

Het is een levendige reportage -van een
Brusselsen dagbladschrijver, die een reis
naar het hooge Noorden had medege-
maakt aan boord van een groote Oos-
tendsche stoomtreiler.

Al wat op zulke reis van twee lange
weken voorvalt, is er kleurig en trouw
beschreven voor zooveel het mogelijk is
het typische van het Vlaamsche vis-
schersleven in een andere dan de Vlaam-
sche taal weer te geven.

Hier en daar wordt door den schrijver
een Vlaamsch woord gebruikt, wanneer
het hem bijzonder eigenaardig en op-
wekkend voorkomt, zooals «schaften»
waarmede men de bemanning tot den
maaltijd oproept of «En nu zè...; ho l»
het commando om gezamenlijk een
groote krachtinspanning te verwezen-
lijken. . .

Wij kennen ook de dichterlijke be-
schrijvingen die een José Gers aan onze
visschers gewijd heeft.

De eerste der twee en dertig gedichten
die .zijn boek «O.99 Jeanne — Poême de
la mer» uitmaken, zijn wel eenigszins
kort en ingehouden als de inspanning
van iemand die steeds zijin loop haalt
en de hinderpaal niet te boven komt.

Maar daarna slaat hij breed zijn dich-
terlijke vleugels open en bezingt in ver-
heven beeldspraak het natuurgeweld van
de heerlijke woeste Noordzee.

Als zooveel andere Vlaamsche zonen,
is hij van zijn taal vervreemd geraakt,
maar voelt zich thuis in onze wijde vlak-
ten, want zijn gedichtenbundel sluit met
den volgenden oproep tot zijne- gade
aan wie hij, gewijd is: ._
O mienne, si Jè dois, doublant Ie cap

extreme,
Arrlver avant vous a l'escale suprëme
Oü flotte aux mats fauchés un pavillon

amer,
M'emportez vers ma Flandre aux cam-

pagnes sereines,
Et que mon cceur muet, au soufflé de

la mer,
Chante et bondisse encore a l'appel

des sirenes...'
Niet onverdienstelijk is verder het

fraaie werkje van onzen stadgenoot E. A-
Gerbosch «Pêcheurs de Flandre», van
zijne hand met niet onaardige teekenin-
gen voorzien en waarin het leven en. de
gebruiken van de visschers van den
Westhoek, zoowel deze die destijds naar
IJsland vaarden, als zij die te voet of
te paard garnaal visschen op het strand,
vrij getrouw en met waar schilderstalent
beschreven worden.

Zoo wij hier nog terloops een Fran-
schen roman van Maurice Gauchez ver-
melden, die in 1932 het licht zag, is het
enkel om te doen uitschijnen hoe pot-
sierlijk een schrijver zich kan aanstelr
len, die meent het wezen en den "aard
onzer visschers te kunnen doorgronden
door ze van uit een bodega onder het
drinken van een cocktail te bekijken.

Zijn «Marées de Flandre» mag nog
zoozeer doorspekt zijn van Charel-Lowie's
en T.'eene's en Tjeppen's, en opgeluisterd
door plaatselijke onhebbelijkheden zooals
deze van «Col et Manchettes», het blijft
voor ons een prul die het papier niet
waard is waarop het gedrukt werd.

Het is dan ook met innige belangstel-
ling dat wij in 1936 het flinke werk van
Juul Filliaert, «De laatste Vlaamsche
IJslandvisschers», zagen verschijnen,
versierd met natuurgetrouwe potlood
krabbels van een ouden IJslandvaarder,
die, zonder eenige aanspraak op groote
kunstwaarde te mogen maken, niettemin
een klaar denkbeeld geven van wat zij
willen voorstellen.

Aan een volksrpman zooals «Kerlinga-
land» van Hans, die zich in onze kust-
streek afspeelt/, wordt doorgaans door
fijnproevers geen groote letterkundige
waarde gehecht. Zulke verhalen vallen
nochtans in den smaak van lezers die
voor het genieten van fijnere literatuur
niet zijn aangelegd; en, wie ons volk
doet lezen mag een weldoener genoemd
worden.

Dat was trouwens ook onze groote
Hendrik Conscience, wiens verouderde
trant en oppervlakkige psychologie men
soms ongenadig hoort beoordeelen door
hoogdravende taaigendarmen, waarvai
de luimige Karel .Omer De Laey eens
schreef:

Ze zijn gewoon het reuzenzwaard
Der kunstkritiek te gorden,
Doch meer geschikt om reiziger
In Sunlightzeep te worden.

Levendig en boeiend zijn ook de ver-
haalt.'tes van Brys, waarvan reeds ver-
scheidene in de kolommen van dit blad
het licht zagen; en als we dan de penne-
vruchten van Fred Germonprez zullen
genoemd hebben zooals «Kinderen van
de Zee» en «Volk uit den Westhoek»
kunnen wij daaruit besluiten, dat ook
onze eigen Vlaamschje auteurs eindelijk
in ons eigen vls'schersvolk eene onuit-
putbare bron voor hun schrijversdorst
ontdekt hebben, evenals onze kunst-
schilders eene elndelooze inspiratie vin-
den in de betooverende zichten onzer
duinen, kreeken, kaaien en rivieren.

Merkwaardige boeken onder veel op-
zichten en daarom uiterst welkom, zijn
de vlsschersromans van onzen stadge-
noot Gaston Durlbreux, en wel namelijk
«Bruun» en «De laatste visschers», dat
eigenlijk beter «De laatste visschers van
den Westhoek» zou geheeten hebben.

Het schildert inderdaad op meester-
lijke wijze, zonder ook maar eenigszins
de saaiheid van een tendenzroman te
hebben, dien onuitgesproken zielestrijd
die zich in het gemoed van een gansch
geslacht heeft afgespeeld, wanneer het
er op aankwam te kiezen tusschen den
voorvaderlijken drang naar en gehecht-
heid aan de kustvisscherlj en het ge-
makkelijker en veiliger bestaan van den
landsman.

Zooals in Daudet's «Sapho», waar
jansch het verloop van het verhaal ge-
schetst wordt in de eerste bladzijden,
zoo ook vindt men in het eerste hoofd-
stuk van «De laatste visschers» al de
karaktertrekken weer van de personna-
ges die in den roman een rol spelen en
kan men als 't ware in'hun toekomst
'6Z&Ï1

Geen akelig «fait divers» is dit eerste
hoofdstuk, dat daar opzettelijk zou zijn
bijgesleurd om de belangstelling van den
ezer op te wekken voor wat volgen zal,

maar wel een psychologisch fijne pre-
senteering van de hoofdrollen van het
verhaal.

Wij ontmoeten er inderdaad de som-
bere schipper David Bulteel, Mon De-
saever, de ongesnoeide visscher Monko,
;ijn trouwe varensgezel Cadzand, Pol

Arteel nauwelijks visscher bij wien de
andman boven ligt en die den hoek zal

verlaten, omdat de visscherij niet genoeg
meer opbrengt. Moed ontbreekt hem
niet. maar hij heeft niet dezelfde levens-
opvatting als Monko die zegt: «Alleen
de deugd die men van 't leven heeft telt!»

Wanneer men hem vraagt, waarom hij
naar zee gegaan is enkel en alleen om
naar het iij-k van een verdronken vlieger
te zoeken, antwoordt hij: «Alleen ,met,
het zeil een rechte lijn langs een zand-
bank te volgen tegen stroom en wind
onder een duimbreed af te wijken, is

dat geen schoon sport?»
Terwijl Monko zich door niets anders

aangetrokken voelt dan door het ruwe
gevaarlijke leven op zee, dobbert Pol
Arteel's zeemansroeping: niet alleen het
verlangen naar hooger verdienste maar
ook de bekorende blik van Anna, schip-
per Bulteel's jonge dochter, doet hem
overhellen naar het land.

Typisch is het verhaal van de vis-
schersvloot die in den vroegen morgen
uitgevaren, ijlings terug naar huis keert
omdat de opkomende sprokkelvorst de
onge plantsoenen dreigt te bevriezen die

de meeste visschers rond hun hutje als
en bijverdienste aankweeken.
Arseen, schipper Bulteel's oudste zoon,

heeft het visschersleven reeds beslist
vaarwel gezegd om te hovenieren, en als
vader's schuit verloren gaat, tracht hij
hem te overhalen de vergoeding der
verzekeringsmaatschappij! te besteden
aan den aankoop van meer akkergrond.

Met hartzeer moet hij vaststellen hoe
Monko er in gelukt bij den ouden schip-
per den trek naar de zee te doen boven-
kraaien.

Treffend wordt de inwendige strijd
beschreven, die zich bij die drie mannen
afspeelt, zonder dat daarbij veel woor-
den den hals gebroken worden.

Minder gelukt en zelfs wat kinderach-
tig lijkt ons het verhaal van de jonge
shaken, die in de Lente den landwind
afwachten om onopgemerkt op het
strand eenige jollen te bemachtigen en
daarmede de ruime zee op te varen tot
ze ergens worden opgepikt!

Vol leven is integendeel het angst-
wekkend verhaal van de tragische smok-
kelpartij die uitloopt op een liefdesr
y dille tusschen den ruwen Monko en
schipper Bulteel's schuchtere dochter,

teei's bezoek bij Pastoor Messeleyn, waar
hij eindelijk zijn hart lucht van het
somber geheim dat er sedert jaren lood-
zwaar op gedrukt heeft: zijn verzwegen
misdaad, die zich trouwens in gansch
het verhaal laat vermoeden en waarvoor
hij vergiffenis bekomt.

Wat brengt ons het slot van den
roman: de overwinning van het land op
de zee? Ja en neen: na Monko's dood
stemt schipper Bulteel's dochter er ein-
delijk wel in toe de vrouw te worden
van den landman Pol Arteel, op dezes
hoeve te. gaan wonen en kinderen groot
te brengen. Maar zie, terwiii hun jongste
zoontje een bedeesd boerenjongentje is,
vertoont het oudste reeds van zijn prilste
jeugd een niet te miskennen neiging
voor de wijde zee en de varensvreugd.

; • * t

opzicht noch huiselijk verwijt ontziet
om haar minnaar, den struischen
Monko, op te zoeken, die door haar zor-
gen snel zijn krachten voelt herstellen
en, in afwachting van de komst zijner
geliefde, bergen zand in Eijne schuil-
plaats ophoopt... «l'occaslon, l'herbe ten-
dre» schreef reeds La Fontaine:

Van in 't begin van 't boek leerden
wij Monko's levensopvatting kennen:
«Alleen de deugd die men van '% leven
heeft, telt», en van de minnende .maagd
zegt de schrijver: «Nu dat ze haar eigen
huisgenooten bedriegt .en misleidt, is liet
leven haar nooit zoo natuurlijk Voorge-
komen». 1

Pareltjes van innige liefdepsychologle.
zooals men ze in de andere mooie;boeken
«Bruun» en «Derina» ontmoet, laten

Schipper Emiel Legeïn

Frisch en levendig weet de schrijver
dit te schilderen in een blij lachend ta-
fereeltje van het landelijk leven aan den
oever van den ÏJzer. r ;

Neen, de trek. naar de zee is bij-het
viss'chersras van den Westhoek nooit ge-
heel uitgestorven, maar is integendeel
zoo diep bij. velen onder hen ingeworteld,
dat ze, om hun zeemansroeping beter té
kunnen voldoen, zooniet landverhuizers
dan toch streekverhuizers zijn geworden
en zich in onze grootste kusthaven; zijn
gaan vestigen, alwaar ze keurelementen
zijn geworden in Staats-, handels.- en
visschersvloot. -

Welke rol de technische, maatschap-
pelijke en andere faktoren in dezen
wonderbaren trek gespeeld hebben, moet
nog in 't klare getrokken worden in [eene
economische studie die, hoe belangwek-
kend ook, echter nooit het kunstgenot

De Vlaamsche Visscher
van beeldhouwer dé Soete

die totnogtoe het aanbod van den land-
man geworden Pol Arteel van de halid
gewezen heeft en Ineens in haar boezem
een zoo vurige liefde voor den ruwen
Monko voelt ontbranden, dat zij voor
niets .terugdeinst om hem te gaan ver-
plegen en versterken in de hut waar hij,
erg gekwetst, zich heeft verscholen.

Meesterlijk ook Is de beschrijving van
den ljselljken storm waarin de roeke-
looze Monko met Bulteel's nieuwe schuit
huiswaarts keert en als een held ver-
drinkt, zonder een klacht, zonder een
roep te slaken.

Hoe diep roerend verder de beschrij-
ving van den droeven tocht van Monko's
blinden grootvader langs den lastlgen
zandweg, om het lijk van den verdron-
ken visscher te gaan herkennen dat In
ttjne naburige plaats Is aangespoeld:
een echt Laermans tafereel.

En hoe zielkundig fijn schipper Bul-

(Poto Archief)

zal bieden dat In Gaston Durïbreux's
boek besloten ligt.

Maar hoeveel schooner, hoeveel innig
menschelijkefr zou dit boek nochtans
geweest zijn, zoo het niet geschreven
was «ad usum Delphini»?

Ware dit mooi verhaal voor volwasse-
nen bestemd geweest, welk heerlijk
Hefdetoorieel zou de schrijver < van
«Bruuh» en van «Derina» niet gemaakt
hebben van die samenkomsten van de
liefdedronken Anna met den geweldigen
natuurmensch Monko in het verscholen
hutje in de duinen.

Welk volwassen lezer zal aannemen
d&t hun geheime nachtelijke» ontmoe-
tingen In Vlaene's verdoken hutje een
gelegenheid geweest zijn tot uitingen
van kinderlijke kalverliefde tusschen de
jonge Anna, wier ontluikende liefde zoo
hoog oplaait dat ze noch menschelijk
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Kontrakten .voor Aardappelvoorn

(Foto Archief) .

vermoeden wat Durlbreux van het liefde-
tooneel in «De laatste visschers> had
kunnen maken, zoo hij hier zijn kunste-
naarsziel geen geweld had moeten aan-
doen.

Daarom zouden' wij een -verlangen, pi
liever een'driévoudigen wensch willen
uitspreken. >

De eerste is van zoo spoedig mogelijk
een nieuwe uitgave van «De laatste vis-
schers» te mogen zien verschijnen, dit-
maal voor groote menschen geschreven,
met een hoofdstuk X waarin de over-
weldigende natuur haar eeuwig recht
doet gelden. • . '•

Anna zou later ook wel. zooals haar
somberen vader, een Pastoor Messeleyn
vinden die haar zonde zou vergeven, zoo
zij er oprecht berouw voor foont, wat
zij zou doen doch met een zucht «...maar
'k zag hem joch zoo" geèrne».

«Geerne zien»! Veelzeggende woorden,
veel juister dan «je t'alme» of «I loye
you» of «Ich lie-be dlch» of «ik min u»,
want 't is werkelijk langs de oogen met
hun streelenden, gretigen, gulzlgcn, drif-
tigen blik, dat de liefde binnendringt en
uitstraalt, zooals onze groote zanger Cy-
riel Verschaeve het zoo heerlijk weer-
geeft in zijn onovertrefbaar gedicht «De
oogen».

En Pol Arteel „kon wel vermoeden' dat
Anna hem niet het eerst haar hart ge-
schonken had; antwoordde zij niet aan
Monko, toen hij in Viaene's hutje op zijn
mededinger zinspeelde: «Maar het zul-
len zijn kinderen niet zijn, domoor!»

Na Monko's tragischen dood zou Ar-
teel daarvoor de ongelukkige Anna niet
versmaad hebben: oprechte liefde is
grootmoedig.

Ên hoe natuurlijker, hoe ïbsenachtig
waar, zou dan het laatste hoofdstuk niet
voorkomen, waar men in Anna's oudsten
zoon, den zoon van Monko. met de ont-
luikende kracht derj drang naar de wijde
zee ziet opduiken.

Onze tweede wensch ware., in de nieu-
we uitgave enkele technische onnauw-
keurigheden te zien verdwijnen.

Zeemanstermen en beschrijvingen ge-
ven heel zeker aan 't verhaal leven en
kleur, maar zoo zij/' niet natuurgetrouw,
worden weergegeven, werken zij storend
bij den lezer, die met het zeemansleven
vertrouwd Is;

We moeten zeker niet gaan vitten
zooals Multatuli's makelaar, in koffie,
die maar niet kan begrijpen, dat er
poëzie steekt in een rijmpje als:

het weer is guur
en 't Is vier uur,

want als het nu eens kwart over vier
geweest was, wat dan? zegt dè makelaar.

We weten ook dat* Duribréux niet al-
leen staat met zijn technische onnauw-
keurigheden; in Germonprez's «Volk uit
den Westhoek» en andere zeeverhalen
komen er eveneens voor, en in den hoo-
ger aangehaalden gedichtenbundel van
José Gers lezen wij herhaalde malen dat
de achtersteven de golven klieft als de
kouter den vetten grond. Maar ja, hoe
wilt ge dat een dichter ssich niet late
bekoren door den rljmklank van flot en
étambotl

Zelfs de groote Verhaeren is daarover
gestruikeld In zijn klassiek geworden ge-
dicht «Le passeur d'eau», waarin, ter
wille van het rijm, verscheidene onge-
rijmdheden voorkomen.

Duribréux bewijst nochtans In andere
deelen zijner romans een zoo' Julsten kijk
te hebben op het zeemansleven, dat wij
meenen, dat hij niet wat oplettendheid
de storende: technische onjuistheden aal
weten te vermijden;

Onze derde en laatste wensch is, dat
de volgende ultgaVen eljner zeeromans
mochten geïllustreerd sljn, niet met on-
benullige kinderkrabbels zodals het reeds
vermelde «Volk uit den Westhoek», maar
met flinke teekenthfen of zelfs repro-
ducties van gekende kunstgewrochten.

En waarom niet? Etsers; schilders,
beeldhouwers, fotografen ielfs, souden
het Wellicht niet ten kwtde 'dulden, zoo
afbeeldingen v * n bun werk gebruikt wer-

Het «Staatsblad» van 18 Februari pu-
bliceerde volgende onderrichtingen van
het Ministerie van Landbouw en Voedsel-
voorziening betreffende het aanleggen
van een voorraad aardappelen door par-
ticulieren, nijverheids- of handelsven-
nootschappen. . .

Met het oog op het aanleggen van een
voorraad aardappelen voor een tijdperk
van acht maanden, te beginnen mét de
maand November 1942. mag iedereen
met een landbouwer, en zulks zonder
eenlgerlei territoriale beperking, een
overeenkomst aangaan voor de levering
in 1942, van ten hoogste 120 kg. late
aardappelen per persoon deel uitmakend
van zijn gezin. Deze levering mag in
mindering komen van dè productie,
Welke krachtens het teeltplan van den
landbouwer geëischt wordt.

Br dient echter opgemerkt dat deze
leveringen op grond van contract in geen
geval nadeel mogen toebrengen aan de
levering dié bij voorrang aan d?.-cen-
trale «Aardappelen» dient gedaan, zegge
een minimum van 7.000 kg. aardappelen
per hectare met deze teelt bebouwd.
Deze levering bij voorrang slaat niet op
de teelten die bulten de verplichtingen
van> het teeltplan werden aangelegd.

Elke groep van verbruikers en elke
nijverheids- of handelsonderneming mag
leveringsoyereenkomsten van denzelfden
aard sluiten.

De personen die een overeenkomst
aangaan voor een groep verbruikers zijn
er toe gehouden indivldueele contracten
per begunstigd gezinshoofd op té ma-
ken. .

Élk contract dient verplicht opge-
maakt op 5 exemplaren en op formu-
lieren door „bemiddeling der gémeente-
besturen ter beschikking van de belang-
hebbenden gesteld door de Hoofdgroe-
peering «Aardappelen». Henri Maus-
straat, 37-39, Brussel. .

De Hoöfdgrpepéering zal door een be-
richt In de pers den datum bekend ma-
ken waarop de formulieren beschikbaar
zullen zijn. • :

Om administratief geldig te zijn, die-
nen drie exemplaren van deze contrac-
ten neergelegd respectievelijk op de
Hoófdgroepeèrihg «Aardappelen»; op het
gemeentebestuur van de plaats van ver-
bouwing, en op het gemeentebestuur van
de woonplaats van den contractant; de
twee oyérblljyende afschriften worden
bewaard door de contracteerende par-,
tijen. :

Wat de gemeenschappen zooals kloos-
ters, krankzinnigengestichten, enz., be-
treft, worden zij met gezinnen gelijk-
gesteld en mogen derhalve een globaal
contract voor geheel hun personeel en
al de door hen.gehuisveste eri gevoede
personen opmaken. ' ••

De aangiften mogen na den 15 Mei
1942 door de gemeentebesturen niet
meer aanvaard worden:

Formules voor deze contracten kunnen

den om een roman te versieren waarin
die afbeeldingen te pas komen. '

En welke ruime keus bieden niet de
ontelbare kunstwerken van allen aard
die aan dé zee en den zeeman gewijd

s ? - • • • ;sx? .
Men heeft ze maar voor 't grijpen:

James Ensor's Lampist, De Busscher's
karters, Constant Permeke's bootsjouwer,
René De Paiiw's zeebonken. Sassebroek's
kleurige vlsschersgroepen, Kurt: Peiser's
wanhopige visschersvrouwen, Koyon's
vlsschende schuiten, Spilllaert's gestran-
de booten, Fryn's Ijzeroevers, dé Soete's
Vlaamsche Visscher, Antony's kampende
stuurman, zijn zooveel door onze kust
ingegeven kunstwerken die ons bij 't le-
zen van Duribreux's visschersromans
voor den geest komen en wier afbeel-
dingen daarin volkomen op hun plaats
zouden zijn.

Ten bewijze daarvan geven wij hierbij
de reproductie der twéé laatstgenoemde
kunstwerken, een standbeeld en een
foto, want foto's van zeevolk en zee-
zichten zooals een Antony of een Pottier
die weten te kiezen en te snappen, ver-
dienen eveneens den naam van kunst-
werk.

«De Vlaamsche visscher», zooals hij
hier wordt weergegeven, levert het be-
wijs dat ook beeldhouwers van groot ta-
lent zich wél eens aan een technische
fout kunnen bezondigen. Laat ons aan-
nemen dat het kleine voorsteventje bui-
ten alle vérhouding tot den visscher
daar enkel als symbool bedoeld wordt,
want niet daarin ligt het kunstgehalte
van dit heerlijke visscherstype te zoe-
ken, maar in houding, lijn en uitdruk-
king die wel déze zijn van den taaien,
vastberaden, onverschrokken visscher.
. In de flinke inleiding die beeldhouwer
De Soete eigenhandig geschreven heeft
voor het prospectus van de jongste ten-
toonstelling zijner werken leest men:

« De wetten van het evenwicht, de
volmaaktheid der werkwijze ontsnappen
aan het publiek >. , -

Dit belet niet dat zift «Vlaamsche
visscher» ditmaal onder de tentoonge-
stelde meesterwerken niet meer prijkte
op het totaal onevenwichtig voorsteven-
tje van vroeger, maar op een hoop platte
steenen, zooals men ze op het strand èn
namelijk op de golfbrekers wel meer
aantreft.

Schoon voorbeeld van 's kunstenaars
gewetensvolle nauwgezetheid, dat we
hier dan ook rechtvaardigheidshalve
moeten vermelden.

Dit beeld «De Vlaamsche visscher» Is
het eerste Belgisch kunstgewrocht, dat
door het Metropolitan Museum van New-
York werd aangekocht. Het ware even
goed op zijn plaats op den zeedijk van
de eene of de andere onzer kustgenreen-
ten.

Antony's foto van den kampenden
schipper is een kiekje naar het leven,
géén pause van iemand die weet dat
men hem aan 't kieken is, maar de on-
gekunstelde spanning van den schipper
dié met vaste hand zijn vaartuig stuurt,
«tegen stroom en wind, zonder een duim-
breed af te wijken, is dat geen schoon
sport?» zou Monko zeggen.

Het kwam er hier inderdaad op aan
In een hevlgeh storm op onze kust, met
het Vlaamsch schoolschip «gtroombank»
het Engelsch schoolschip «Maisle Ora-
ham» te kloppen, en de winnende schip-
per is niemand anders' dan Engel Leèeiii,
een dier HMrtste vtsMhcrs van den Wetf-
f t M

flCALDIS.

door het publiek aangekocht word
gen 1 fr. voor de 5 formulieren.

Zooals men kan vaststellen ve:
deze regeling merkelijk met de:
verleden jaar. Om te voorkomen
contractueele verplichtingen niet
leefd - worden, wat verleden Jaar
vuldig is voorgekomen, wanneer d|
brengst per are onvoldoende was
volge de slechte wèersomstandigi
kunnen de particulieren thans een
eenkomst treffen met een land
in 't zij gelijk welke streek van het!
yoor leyérlng van een voorraad aai
pelen van maximum 120 kg., ove]
stemmende mét "een periode loo,
over acht maanden en ingaande
November, en niet voor het verb
van één are per persoon; De nleu
geling sluit alle mogelijkheid uit
den verbruiker die geen contract
afgesloten zich een voorraad aa
schaffen bij den,voortbrenger, mii
wisseling van dé aardappelkaart
een toelating van levering en ve
zooals dit vorig jaar het geval wa
Is bijgevolg dit'Jaar slechts één IT
om eén voorraad ÖD te doen. n.l
afsluiten vaii een contract met een
bouwer, indien men zelf geen v
brenger Is, en dit contract vóór 1
te onderteekenèn en een exéihpla
van aan de bevoegde genieéntedle;
en de Centrale van Aardappelen te
len." Zij dié geen contract afsluite
len ten laste vallen van 's lands
meene bevoorrading.

Het nieuwe stelsel beteekent een
ten vooruitgang pp dit van ver]
jaar. in dézen zin dat het contra
verplichte7 levering voorziet van l
en, in geval van niét naleving, d
wone rechtsprocedure in werking t;

INCEZONDEN

Muurdruimers
Polkadansers

Mijnheer de Hobfdopsteller,
Onder hoofding «Voetgangers»,

wij in'uw blad volgende nuttige
geving:

« Hinder het verkeer niét doo
straat te blijven staan; let op en
de straat over langs den kortst n
lijken weg en. op de daarvoor a
duide plaatsen >.

Aan" dé manier waarop éen perso
eene bevolking zich niet alleen blni
huis, maar ook op straat gedraagt
men zijn graad van beschaving b<
ken.

Wanneer b.v. een onbeschaafd m<
de train opstapt, zal hij misschiet
wringen en stooten om eerst o
platform te geraken, maar een
daarop geklauterd zal hij zich vol:
'niet meer spoeden pni verder do
stappen, alsof zl] die achter hem k
pok geen plaats moesten hebben.

In een feestzaal ^kunhen ónbesejh
menschen zich niet eens inbeeldei
zij die achter hen geplaatst zijn evc
recht hebben om het tooneel té zie
zij; wanneer er iets 'bijzonders
planken komt, zullen zij niet aar
recht te staan en zelfs stoelen of ba
te beklimmen.

Onbeschaafde menschen die kenn
aan het station gaan afwachten, dr
zoo-dicht opeen bij den uitgang, d
reizigers met moeite doorkunnei
wanneer dé ontmoeting-plaats heel
beuren . omhelzingen en handd
recht voor den -ingang, zonder te b
ken dat de stroom der buitenkoi
reizigers daardoor ten zeerste belem
w o r d t . • " . ' • •

Wanneer bij het naderen van
smalle doorgang verstandige lieden!
reeds op enkele meters daarvan l>
rang van twee of drie personen st
vinden onbeschaafde of liever
schofte personen het zeer verstand!
rij beschaafde menschen voorbij te
pen tot dicht bij den smallen door
en daar zijdelings te duwen en te <
men om er voor hun beurt door te
ken.

En wat gezegd van de walgelijk
woonte.dle sommige menschen
het gaanpad te bekladden met view
nien en speeksel, net of het te veel n
zou kosten om dit in de goot of de
te laten vallen.

Een potsierlijke soort van hal
schaafden zijn de muurdruimer
polkadansera, 't is te zeggen die
schen die bij voorkeur langs de h
scheren en die, wanneer zij dan v«
ander specimen van hun. sport k
te staan die in tegenovergestelde
ting komt, een soort 'polka beginn
dansen, niet wetende wie rechts ei
links zal uitwijken.

Zoo iedereen de gewoonte aanna
rechterzijde te houden op het gaar
dan zou het verkeer er groptelljks
vergemakkelijkt zijn, -want de men
zouden niet, zooals thans, hun
zigzag moeten vervolgen.

Het volstaat er eens goed op te
om te zien hoe belachelijk wij ons
op straat gedragen. .

Twee soorten menschen kunnen
orde In brengen: vooreerst zij dl«|
dè handhaving van de orde gelas1

en ook zij aan wie de opvoeding
jeugd Is toevertrouwd. Noch de (

noch de anderen schijnen thans
beschavende opdracht ten volle
grijpen, maar de eenen en de ai*
hebben oventen die het desnoods
hun verstand zouden kunnen bren

Vlamingen, spreekt beschaafd,
toont V ook beschaafd in han
wandel.

Met dank voor opname.
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West-Vlaamsehen
Kultuurraad>

De provinciale kultuurraad voor West-
Vlaandereii deelt mede dat. te Torhout,
ten stadhuize, een vergadering doorging
van. de leidei'S der kuUuurvereenigingen
van deze provincie en zulks in aanwezig-
heid van Burgemeester Leuridan. De ver-
gadering ging door onder voorzitterschap
van den leider, van den Kultuurdienst,

•Dr Lambrecht. Onder de aanwezigen be-
merkte men, voor Kortrijk: Dr. Gevaert,
Göuwleider van Volk en Kunst; Willem
Putman. Gildemeester. Voor Brugge :
Dirk Van Sina, Gildemeester; Lapeire,
Gildemeester; Hennion. leider van de
Kamer voor Sc hilderkunst. Voor Nieuw-
poort: J. Filliaert, Gildemeester voor den
Westhoek; F. Germonprez. leider der
Letterkundige afdeeling; Buy Ie, leider
der Schilderkunst; Voor Oostende: Mej.
Vervloet, Gilde-secretaresse; pelwaide,
leider der Plastische Kunsten; Bert Le-
fever, secretaris van Volk en Kunst; R.
Ponjaert. leider der Kamer voor'Too-
neel; K. Demuynck. secretaris voor Plas-
tische Kunsten. Als afgevaardigden fun-
geerden nog: voor Torhout. F. Ramon,
letterkundige;,'voor leper, Quisthoudt,
kunstschilder; voor Roeselarë. hh. Lam-
brech, kunstschilders.

Mededeeling werd gedaan van den
stand der zaken betreffende de rond-
reizende tentoonstelling, die, vanaf 5
April, de voornaamste steden van West-
Vlaanderen zal doortrekken. Van deze
tentoonstelling wordt het beste verwacht.
Een naaste vergadering wordt belegd te
"Brugge op Zaterdag 28 Maart.

HOTEL DE L'OCÉAN
te Oostende
Naamlooze Vennootschap

Wapcnplaats, 3 — OOSTENDE
Handelsregister: Oostende nr. 3268

De H.H. aandeelhouders worden ver-
zocht de jaarlijksche algemeene verga-
dering bij te wonen, die zal plaats heb-
ben te Brussel, Regentstraat, 2, op
9 April 1942, te 11 uur. met het oog op
het beraadslagen over de hiernavolgende

DAGORDE

1. Verslag van den Raad van Beheer
en het College der Commissarissen no-
pens de verrichtingen van de maat-
schappij gedurende de bewerking 1941;

2. Goedkeuring van de balans en van
de winst-"en verliesrekening;

3. Ontlasting aan de beheerders en de
commissarissen.

De aandeelhouders die wenschen de
vergadering bij te wonen, worden ver-
zocht hunne titels neer te leggen ten
minste vijf volle dagen op voorhand, bij
de Bank van Brussel en te Oostende.

(747)

HANDELAARS !!

Om uw WAREN aan onze
trouwe lezers bekend te ma-
ken, plaatst een aankondiging
•n

Het Visscherijblad

De Toestand van onze Visscherij
na den Wereldoorlog

(Vervolg)

-;• BESTENDIGING VAN DEN TOESTAND
IN 1935

;** Gedurende het jaar 1935 werden ei
voornamelijk vanwege de vischhandel-
kringen enkele grieven aangevoerd te-
gen* de bestaande contingenteerings-
maatregelen zoowel van den in- als van
den uitvoer, die den economischen toe1

stand van onze reederijen regelden.
. . Wat de uitvoer van versche visch be

treft, heeft het bevoegd Departement
besloten aan den uitvoer van fijne visch
naar Frankrijk te laten deelnemen al
wie twee: jaar in het handelsregister in-
geschreven is, en in den loop van het
vorig jaar een vast te stellen minimu»
fijne visch in onze kustmijnen ïxeeii

" aangekocht.
Versnippering der contingenteerings •

aandeëlen ware niet in het belang van
" do Belgische handelskracht op de bui-

. tenlandsche markt en zou tenslotte na-
deel aan onze reederijen berokkend heb-
ben.

Wat de invoer aangaat, werd er voor-
namelijk op aangestuurd de afschaffing
van de taxe op de vergunningen te be-
komen. De stemming die hiervoor in
den schoot van den Hoogen Raad voor
de Zeevisscherïj plaats had sprak zich
tegen de afschaffing of de vermindering
uit. De reederijen boekten hier bijge •
volg een voordeel. '
"Anderzijds werd er nog gewezen op de

misstanden tijdens het vorig haringsei-
zcen ontstaan tengevolge van de alge-
meenheid waarmede de; motorschepen
de haringvisscherij bedreven hadden.en
aldus een schaarschheid van visch 'op
de Oostendsehe markt hadden doen ont •
staan, aldus de vischhandel ontwrich-
tend. De reeders kwamen te kort aan
hun verplichting de markt te spijzen
met eigen vischvangsten

Hierop hebben de groote reederijen
de verbintenis aangegaan uitsluitend op
gewone' visch -te visschen. Zij bevatten
alle schepen met motor van 200 HP. en
meer. De overige vaartuigen konden in
twee reeksen ingedeeld worden, die
beurtelings de gewone- en de haring-
visscherij zouden uitoefenen.

Uit bovenstaande kan men afleiden
da.t de Hoogere Overheid er voorname-
lijk naar streefde onze vloot, die over
het algemeen den weidoenden invloed
der door de omstandigheden opgedron-
gen beschermingsmaatregelen onder-
ging, in stand te houden en zelf uit te
breiden.

Wat werd er van deze betrachtingen
in den loop van 1935 verwezenlijkt ?

Wat de stoom vaartuigen betreft, wer-
den er .tijdens de telling 22 eenheden
opgenomen met een gezamenlijke tonne-
maat van i.287 T, tegen 21 eenheden en

'. 1.182 Ton in 1934. Deze winst van een
'eenheid in de reeks van 90 tot 100 Ton
en meer, wint aan kracht als men op-
merkt dat nog slechts vijf stoomvaar-
tuigen afgetuigd zijn tegen negen in het
voorgaande jaar. De bedrijfsmogelijk-
heid dezer soort vaartuigen nam dus
een aanzienlijke uitbreiding wat de
aanvoer van ronde visch betreft, waar-
aan onze vischhandelskringen in het
binnenland tengevolge van de invoer-
beperking behoefte hadden in de hand
werkte.

Ofrize gedekte motorvaartuïgen zijn
thans ten getalle van 445 met 9.931 Ton

, tegen 440 en 9.698 Ton in 1934. Bijgevolg
een aanwinst van 5 eenheden en 233 T.
of wederzijds 1 en 3 t.h. Deze vermeerde-
ring, hoe gering ook, heeft haar batee-
kenis vermits ze zich in moeilijke om-
standigheden tot stand werd gebracht.
De aanvoer valt aan te stippen in de

1935
235

59
125

26

—1?
+ 2
+ 13
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reeks vaartuigen met motor van 201 P.
K. en meer. De kleinere reeksen boeken
Gver he.t algemeen een lichten achter-
uitgang.

De toestand in de verscheidene kust-
havens is de volgende:

1934
Oostende 247
Nieuwpoort 57
Zeebrugge 112
Blankenberge 25

Oostende, onze voornaamste vissche-
rijhaven, boekt alleen een achteruit-
gang, die voornamelijk in de reeks vaar-
tuigen met motor van 10 tot 100 P.K. —
voortaan als kustvisschersvaartuigen
beschouwd — tot stand kwam. De ont-
wikkeling van de vloot der haven van
Zeebrugge gaat daarentegen gestadig
haar gang. Er valt aan .te stippen dat
het voornamelijk in de reeksen is die
te Oostende achteruitgaan dat er aan-
winst in de haven der Oostkust aange-
stipt wordt, in het bijzonder te wijten
aan het; feit dat de gamaalvisschèrij
daar meer toonend is voor de kleine
reederijen.

De open en half gedekte vaartuigen
zijn, in tegenstelling met de voorgaanöj
jaren in aantal ongeveer gelijk geble
ven (43 eenheden in 1935 tegen 42 m
1Ö34. als men een Mental open booten,
die de strandvisscherij vóór De Panne
uitoefenen in aanmerking neemt. Deze
vaartuigeru-kwamen .-bij -de vorige optel-
ling niet in aanmerking. Hier ook ver •
loor Oostende een achttal vaartuigea
dezer soort; Blankenberge en Zeebrug-
ge wonnen er wederzijds 4 en 3 eenhe-
den bij.

Onze kustvisschereij verkeert nog
steeds in den kwijnenden .toestand: on-
voldoende opbrengst van het sprotsei-
zoen waarin de voorspoed of den onder-
gang van onze kleine reeders gelegen
is. Daarenboven drukken de bescher-
mingsmaatregelen genomen door Frank-
rijk, wat den invoer van garnaal be-
treft, zwaar op dezen nijverheidstak.

Men wil er op aansturen het toezicht
o;) den garnaalinvoer te verscherpen,
alsook bereiken dat de grenzen geslo -
ten worden als er voldoende gamaal
aangevoerd wordt door onze visschers
en als de grenzen open zijn dat elke in-
voerder het recht zou hebben in te voe-
ren, naarmate hij koopt op de Belgische
kust. Verder, dat er een taxe van 0.3C
fr per kg. op den invoer van Neder-
londsche garnaal zou gelegd worden.

Ook de uitvoer van garnaal. baarde
zergen, vermits onze garnaalvisschers
c-en streng toezicht vroegen ten einde te
kunnen nagaan of het kwantum ons
door Frankrijk toegekend wel degelijk
uitgevoerd werd en ook om te beletten
dat er geen andere schaaldieren zouden
uitgevoerd worden in plaats van gar-
naal.

A
De vaartuigen die de visscherij op de

Westerschelde uitoefenen zijn, in ver-
gelijking met het voorgaande jaar in
aantal onveranderd gebleven: we tellen
nog steeds 27 Scheldevisschersvaartui-
gen verdeeld over de volgende aanleg-
plaatsen: Antwerpen 1, Beirendrecht 1,
Doel 1, Kieldrecht 3, Bouchaute 13, Ma-
riekerke 1, Zandvliet 7. De totale ton-
nemaat bedraagjfc 182-tegen 172 in 1934.

A
Onze totale kustvisschersvloot ,js op

het einde van 1935 samengesteld uit 510
vaartuigen aller, soort niet ee/i geza-
menlijke tonnemaat van 11.218 Ton, te-
gen 503 eenheden en 10.880 Ton in het
voorgaande jaar. De aanwinst bedraagt
bijgevolg 7 eenheden of ongeveer 1,4 t.
h. en 430 Ton of ongeveer 4 t.h.

W. C.

Kantoor van den Notaris

de 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 Heist,
Vlamingstraat, van:

BADSTAD HEIST

EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN

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

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

Ten overstaan van den bevoegden
Heer Vrederechter. (734)

Kantoor van den Notaris

de GHELDERE
te Heist-aan-Zee.

Openbare Vrijwillige Verkooping
van

beste Zaailand
en i

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

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

Koop 1. — 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 i i4 a.
64 ca.; gebruik De Jaegher en Lips.

Ingesteld: 20.000 en 18.000 fr.
Koop 4. — Staatsbaan Lissewege Ó Ha.

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

TOESLAG

DINSDAG 24 MAART 1942, om 15.30
ure stipt te Zeebrugge, bij M. Reiié Van-
torre-Serie (tramhalte Vischmijn). (732)

Studie van Mr

I X i IK1

Maurice Sebrechts
notaris te Oostende, Leopoldlaan 7.

RECHT VAN OPBOD

Blijkens verslagschrift van eindelijke
toewijzing opgemaakt door voornoemden
notaris op 16 Maai-t 1942 werd:

GEMEENTE STEENE
EEN GERIEVIG • 1

Woonhuis •i

op en met grond en grooten hof, gestaan
en gelegen Sartlaan 36, groot 502 v.m.,
toegewezen mits den prijs van 64.000 fr.

Overeenkomstig art. 92bis der wet op
de gedwongene onteigening heeft een-
ieder het recht van op te bieden gedu-
rende veertien dagen na voormelde toe-
wijzing.

Het opbod mag niet lager zijn dan één
tiende van den koopprijs. Het moet ge-
daan worden in de vormen voorzien door
gezegd art. 92bis.

Alle inlichtingen ter studie van voor-
noemden notaris. (753)

Studie van Meester

Maurice Sebrechts
notaris te Oostende,

Leopoldlaan, 7.

TOESLAG

op MAANDAG 30 MAART 1942. om 3.30 u.
namiddag, ter herberg «Prins Boude-
wijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te Oos-
tende, 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
beschreven wordt medeverkocht.

Voor alle inlichtingen zich wenden ter
studie van voornoemden notaris.

Ingenottreding op 15 April aanstaande.
Te bezichtigen op Maandagen, Woens-

dagen en Vrijdagen tusschen 2 en 3 uur.
Ingesteld: 310.000 fr.

(751)

?vw'X" h *'**:

DISSEL-DEOTZ*

«=><i5V^=»

Gebr. n.

OOSTENDE
5

Eigenaar: P. Vandenberghe.

Studie van Mr

Maurice Sebrechts
notaris te Oostende, Leopoldlaan 7.

Op DINSDAG 24 MAART 1942, om
3 uur namiddag, ter herberg «Prins Bou
dewUn«, Sint Sebastiaanstraat 22, tê
Oostende

TOESLAG

van
STAD OOSTENDE (West)

EEN GERIEVIG

Woonhui»
op en mei grond en hof, gestaan en gé-
legen OvervloedaÉraat, 70, groot 181 v.m.
en begrijpende:

Gelijkvloers: woonkamer, kerukeri, ach-
terkeuken, serre en W, O.;

Verdieping: drie kamers;
Hoog'er: zphjer.
Voorzien vari gas, electrlciteit, stads-

water én putwater. •
Onmiddellijke Ingenottreding.
Te bezichtigen op Maandagen en Don-

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

Voor alle Inlichtingen zich wonden ter
studie van voornoemden notaris. (732)

Studiën der notarissen

SEBREGHTS
en

GHYOOT
te Oostende

TOESLAG

op DINSDAG 31 MAART 1942. om 3 uur
namiddag, in de gehoorzaal van het
Vredegerecht, Gerechtshof. Henri Ser-
ruyslaan. te Oostende, ten overstaan van
den heer Vrederechter en van den heer
Griffier van het kanton Oostende, van:

STAD OOSTENDE (Opex)

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

Onmiddellijke ingenottreding.
Alle gebeurlijke rechten op schadever-

goeding hoofdens oorlogsschade worden
medeverkocht.

Slechts ingesteld: 42.000 fr.
Voor alle inlichtingen zich wenden ter

studie van voornoemden notaris Se-
brechts, Leopoldlaan, 7. te Oostende

(752)

Studiën van de Notarissen

René LINGIER
en

Jacques GHYOOT
te Oostende.

INSTEL MET J4 % PREMIE

op DONDERDAG 26 MAART 1942, om
3 ure namiddag, ter herberg «Prins Bou-
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-. Woens- en
Vrijdag van 2 tot 4 ure. (736)

Studie van den Notaris

Jean DE WYNTER
te Oostende, Kerkstraat, 43.

Op DONDERDAG 2 APRIL 1942, te
15 u. in het lokaal «Prins Boudewijn»,
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende, ten
overstaan van den Heer Vrederechter
van het Kanton Oostende:

TOESLAG

van
STAD OOSTENDE '

1) Een Burgershuis
met poort en werkhuis

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

Ingesteld: 151.000 fr.

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

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

Ingesteld: 50.000 fr.
Voor alle nadere inlichtingen, zie plak-

brieven of zich bevragen ter studie. (764)

Kantoren van de Notarissen

GHYOOT
en

DE WYNTER
te Oostende,

en

JONCKHEERE
te Oedelem.'

Bij Sterfgeval

INSTEL met yz % 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-Oost. Christinastraat, 30,
winkel thans uitgebaat als beenhouwerij,
hebbende afzonderlijken ingang, kelde-
ringen en 3 verdiepingen (van elk 3 pi.
en W,. C.) boven gelijkvloers en zolde-
ring (echter zi.'n de 3e verdieping en
zoldering thans uitgebrand door oorlogs-
feiten).

Het achterhuls 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 ia verhuurd, verder
deels onbewoond en deels bewoond door
medeëigenaars. Kooper treedt in genot
den len der maand na betaling der
koopsom.

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

Inlichting en lastenkohler bij Notaris
GHYOOT.

(Toewijzing volgt op 8-4-42).
(744)

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)

Studie van Meester

P. SIMPELAERE
Notaris te De Panne.

MAANDAG 23 MAART 1942. om 2 u.
namiddag ter herberg «Atlantlo, bij Mr.
Maurice Tornay, Kasteelstraat, De Panne

OVERSLAG VAN

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

Ingesteld: 18.500 fr.
(726)

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 Vred3rechter
van het kanton Oostende

TOESLAG

van een

schoon Burgershuis
Euphrosine 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 studie. (704)

Kantoor van Notaris

J. GHYOOT
te Oostende, Koningstraat, 54.

TOEWIJZING
Op DINSDAG 24 MAART 1942, te 15

uur, ter herberg «Prins Boudewijn», St.
Sebastiaanstraat. 22. te Oosten-ie.

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, gas
en electriciteit.

Oostende-Oost, St. Pi etersstraat, 2
(H.H. Petrus en Pauluskerk)

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: S0.000 fr.

(756)

KOOP II.

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 pp betamelijk

uren. ;

Ingesteld: 15.000 fr.
Lastenkohier en inlichting bij den

Notaris. (757)

II
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 villas nabij de
Troonlaan).

Kadaster: A 89x21. groot 570 m2.
Geen bestratingskosten.
Plan en inlichtingen bij den Notaris.

Ingesteld: 40.000 fr.
(758)

III
INSTEL met yz % 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, el., stads- en regenwater.
Verhuurd fr. 300 oer maand.

(759)
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; onbewooitd.
Samenvoeging voorbehouden. Gebeur-

lijke oorlogsschadevergoeding wordt me-
deverkocht.

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

(760)

IV.

UIT TER HAND TE KOOP :
OOSTENDE MIDDENSTAD

Verwoest Handelshuis
Adolphe Buylstraat, thans Weststraat,
met alle gebeurlijke rechten op vergoe-
ding wegens oorlogsschade.

Bevragen bij notaris GHYOOT. (761)

Kantoor van Deurwaarder

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

T E K O O P :
Schoon héerenhula, alle confort, Center.

Kan dienen als handelshuis.
Piaohtige villa/ bij center van Zeedijk.

3 appart., 2 badk., str. water. 300.000.
Rapportvilla, de Smet de Nayerlaan.
Schoon handelshuis, Langestraat.
8choo»te villa, Peter Benoitstraat.
Rapportvilla, Kemmelbergstraat,
Burgerhuis, Blauwkasteelstraat.
Kleine villa, Opex, 00.000 fr.
Kleine vilfa, 11 pi., Breedene-a-zee.
Bouwgronden:

BIJ de Elfsabethlaan van af 120 fr.
Op de Opex van af 80 fr. de m2.
Br«edene-Hypodroom vanaf 20 fr. de m'
DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD:

Handelshuizen, burgershuizen, enz., groot
en klein, In en buiten stad. . (755)

Constant DEVÖS |
Van Iseghemlaan, 103 •— Tel. 71.14

STAD OOSTENDE
(Euphrosine Beernaertstraat, 69) ;
Uit oorzaak van Sterfgeval

Op WOENSDAG 25 MAART 1942,
14 uur, vóór en ten huize 69, Euphros
Beernaertstraat, Oostende:

OPENBARE VERKOOPING
uit oorzaak van sterfgeval, van '.•

zeer schoon Mobili<
Op comptant en gewone voorwaard
Zie plakbrleven.
Men make het ruchtbaar. (7

•*••*••••••»•••••••••••••••#•••••••••••••

SOCIETÈ ANONYME DU

«Froid Industrie!
Maatschappelijke zetel: voorloopig

Hendrik Serruyslaan. Oostende
Handelsregister: Oostende Nr 99

De heeren aandeelhouders worden \
zocht de gewone algemeene vergadei
bij te wonen, die zal gehouden wor
te Oostende, 62 Hendrik Serruyslaan,
Zaterdag 28 Maart, om 11 uur voorn
dag. • - - . ' •

DAGORDE

1. Herhaling van de uiteenzetting
redens door dewelke het ons ohmogë
is een bilan, van het dienstjaar a
sloten op 31 December 1941, voor
leggen.

2. Statutaire benoemingen.
De aandeglen moeten ten voorloop!

maatschappelijken zetel gedèpont
worden, minstens 5 dagen vóór de dal
der vergadering. ('.

MOESTEN ALLE WINNAARS El
VOORBIJ DE LOKETTEN DEFILEEI

van de

Loterij Winterhu
dan zou er een optocht ontstaai
van meer dan 1.000 man per dag
en dit gedurende drie weken!

OOK U KUNT ZICH AANSLUIT

bij dezen ingebeeldeh stot

DE AANHOUDER WINT !

De vierde schijf 1942
wordt als gewoonlijk verdeeld p

22.486 LOTEN TER WAAR
V A N S y 2 M I L L I Q I

('

ZOEKLICHTjI
TE KOOP: Benzinemotor Ford 4; jt

22 P.K., met schroefasse (goeden sti •I.'l
2.500 fr.; 1 wincii vóór mét plan1

4.500 fr.; 1 winch 1.500 fr. Zich wen.
Richard De Knuyt, 56, St. Francisi;
straat, Oostende. '•;('•

Een goede STENO pACTVLO "j j
vraagd voor Brugge. Ohnóbdig zich >. |'
te melden zonder de Vlaamsche ën Fi
sche taal goed machtig te zijn. i.
wenden bureel van 't blad onder nr. :

TE KOOP gevraagd: circa"'2000
grond nabij Oostende. Schrijven G. l •!!
deghem, Caputsteen-straat, 44. Mee
len. ('

VERLOREN: Manshandschoen. in i
cauvel op den Nieuwpoortschen" st
weg, tusschen Westende en Nieuwpc '!
Schrijven Visscherijblad. (

TE KOOP: Diesel marinemotpr
10-12 P.K. met schroef compleet,,
goed als nieuw. Zich wenden: Gai
Gevaert, 141, Zèelaan. De Panne. (.

GEVRAAGD voor hulsgezin met 3 :
deren: goede dienstmeid huisvrouw,
dagen van 7.30 tot 7.30, Zondag van:
tot 2 u.; inslapen niet gewenscht. >.
biedingen: adres bureel van het bla

TE KOOP: Prachtige marine
motor Renault, 60 H.P., 6 cyl. 193$
zoo goed als nieuw. •

Zich wenden: Varsoviestraat, 4(
Oostende. Telefoon 721.97. (762

ONDERWIJZERES geeft private Ie,
aan leerlingen van 6-14 jaar; aanva
ook kppi> en bureel werk. . ; (

CAFÉ over te nemen met handel
gister, Ieperstraat 20. Oostende. ('

TE KOOP: Open visschersboot .
benzinemotor, met garnaalboel en yi
kor; groot 8,40 m.x2,50 m. Zeer \
deelige prijs. Schrijven onder let
B. L., bureel van het blad. ; (

TE KOOP: een SLAAPKAMER,
staande uit een bed (twee slaper) In
hout en in aca.'ou geschilderd, een
vabo met marmer, een nachttafel,
kleerkas en een KEUKENBUFFET. A
bureel van 't blad. (

BIJVERDIENSTE: ernstig persoon
vraagd 20-25 jaar oud, beschlkkc
óver vrijen Zondagnamiddag (2 ft 5 '
goed op de hoogte van de Nederland,
taal. Schrijven bureel blad. (

TE KOOP een nieuwe Vischkorre. !
v/enden bureel van 't blad. (

TE KOOP: Verschillende loten bc
grond. Voor inlichtingen te bege^
18, KONINGINNELAAN, Oostei

GELDPLAATSING, uitstekende w ;i
borgen, hooge intresten. Schrijven ir
reel van het blad. ( • ' $

TE HUUR: Winkel met ruime stf i
plaatsen, zoo noodig met gemeu£
woonkamers, goede ligging. Vóofv
den: Kaaistraat, 26, Oostende. (

OORLOGSSOHADE: Getelsterden! h
nen kosteloos alle inlichtingen bekoii'
nopens expertisen en het indienen ij
hun dossier, bij ' 4j
ED. DE VLIEGER, Architect, Ex Mi'
18, KONINGINNELAAN, Oostei -

, <%

BEN ERNSTIG KOOPER van NE|f
BURGERSHUISJE of SCHOOI fo
WERKMANSHUISJE — ongêvec'
175 a 200 m2 groot — met hofj^f
Maximumprijs: 75.000 fr. Schrijve
J. Verbrugghe, Guldenvlietlaai
nr, 75, Brugge (bij Eielpoort). |



e HET VISSCHERIJBLAD >

| OPVOERING VAN « JEUGD »
De vertooning van «Jeugd» van Max

llalbe, door de plaatselijke Tooneelkamer
lijpKte voeren op Zondag 22 Maart, kan
•liet .doorgaan daar de Koninklijke
IJchöuwburg op dien datum niet beschik-
baar is. Uitgesteld is evenwel niet ver-
loren, want de; Tooneelkamer pakt vast
|net dit stuk uit pp Zondag 12 April e.k,

| HET VLAAMSCH KRUIS
- Na een welgeslaagde: cursus over eer-
|;te hulp bij ongevallen, werd in het Bur-
ierlijk Hospitaal het examen afgenomen.
Ilestien leerlingen boden zich aan waar-
Tan 15 met goed gevolg de proef van
kmbulancier(ster) aflegden.

J Volgen hier, per alphabetische orde,
lle namen der laureaten:
|-De juffers:., Bousse Frieda; Callens

JjathaUe; Goemaere Julia; Madelein
|3eorgette; Maes Maria: Maes Mariette;
iröurnóy Flavie; Van Blaere Elisabeth,
Uien uit Oostende.

J • Mevrouw Vandenbroecke en Meji Van-
lienbroecke, uit. Eernegem.
1 De heeren: Allary Dries; Decoo Mau-
I:its; Degroote Jaak; Geelen Etienne;
lloossens Roland. uit Oostende.
I Wij feliciteeren van harte de nieuw
•ïediplomeerden.
I Binnen kort zal de plechtige diploma-
|iitreiking plaats hebben, gepaard met

geneeskundige voordracht.

Z E E R D R I N G E N D
. Ik ben kooper aan zeer voordee- •
lige prijzen en tegen gereed geld
van alle bureelmachienen en ap--.
paraten
SCHRIJFMACHIENEN — REKEN-

sMACHIENÉN — DUPLIKATORS
EN BUREELMEUBELS '

Zich wenden tot de Firma ':

MECANOGRAPHJC OFFICE
I 22, Alfohs Pieterslaan, OOSTENDE

"• ' • Tel. 716.90
Men begeve zich ter plaatse

1684)

• T VERLOVING
Wij vernemen de verloving van Mejuf-

Ifer Marie-Louise Rayée. dochter van den
•heer Jozef Rayée. voorzitter van de
|Rechtbank van Koophandel, met den
heer Gaston Dewulf. apotheker.

Aan ouders en verloofden, onze beste
|gelukwenschen.

I TAXIS VOOR APRIL
Hiernavolgende taxis mógen geduren-

|de de maand April rijden:
Raymond Rousselle, Karel Van de

|Woestijnestraat, 38;
Vermaut Georges, Edmond Lapon-

| straat, 19; " ;
Ramondt Karel, Kaaistraat, 30.

• AFGEKEURD
•De Zeevaartinspectie treedt steeds

I strenger op en thans werden de O.319
[en'de O.2Ö3 als ongeschikt voor de vis-
Ischerlj -.aanzien. .

MM

Studio
! j 106, Nieuwpoortsteenweg, 10& j

' . '" B̂ '
i • • i

^Specialiteit van KINDER- en !
HU WELIJKSPORTRETTEN |

(452)

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN
, 5 Maart. — Gilbert Bonaventure van
I Florent en Henrica Garmijn. Elisabeth-
I laan.' 328.
I 6. — Iris Van Tournhout van Willy en
I Dionysia Lauwereins. Ghristinastraat, 57.
I 7. — Colette Jarvis van Gustavus en
I Irma Rau, Timmermanstraat, 3; Chris-
tiahe - Serneels van Jerome en Simonrie
Geselle, Tarvyestraat. 66.

8. ^_ Norman Vanvyaene van Mauri-
tius en-Angèle Janssens. Edm. Lapon-
straat, .34.

9. — Christiane Flameyn van Mauri-
tius en Magdalena Geryl, woont te Vlis-
segem; Arlette Peere van Oscar en Pau-
la Maes, Nieuwpoortsteenweg, 211; Mag-
da Coene van Franciscus en Margareta
Vanhoörne, Gerststraat. 127.

; 'H. '_ -Jenny Steyaert van Victor en
Georgettë Verfaillie. Fr. Orbanstraat, :421.
Gilbert Vanslembrouck van Julius en Ga-
briela Vyncké, Wittenonnenstraat. 33.

J 42. — Rosette Twiesselman van Albe-
I ricus en Mathilde Damman, Koningstr.,
151; Paul Vanloocke van Florent en Ra-

chel Depoorter, Sportstraat, 39; Nora Pa-
trouille van Desiderius en Violetta De-
puydt, Overvloedstraat, 78.

13.— Roger Bossier van Frans en Lu-
dovica Vanhove. St. Paulsustraat, 6.

14 — Robert De Lee van Joannes en
Maria Verdonck, Fr. Orbanstraat. 129.

Wendt U bij STERFGEVAL tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen

OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

PAUSDAG
Op Donderdag 12 Maart was: het drie

jaar geleden dat Paus Pius XII in de
St. Pietersbasiliek als zoodanig werd ge-
kroond.

Te dezer gelegenheid werd Zondag in
de kerk van SS. Petrus en Paulus, na
de hoogmis, een Te Déum gezongen. ;

STERFGEVALLEN
9 Maart. — Oscar Cotuereel. 66 jaar,

echt. Maria Caytan, Hospitaalstraat, 7.
10. — Maria Bouchery 88 jaar, ongeh.

Marie-Joséplein, 11; August Lancsweert,
11 m., Schipperstraat. 11; Fernand Wei-
se, 18 jaar, Broederlijkheldstraat, 36; Po-
lydoor Meirschaert, 88 jaar, echt. Natha-
lia Hollebeke, Kalrostraat, 39; Serafyn
Vergauwe, 79 jaar, ongeh. woont te Sly-
pe; Clementlna Hindrycx. 19 jaar, Tor-
hoütsteenweg, 86.

12, — Yvonne Bauwens, 4 jaar, Ed.
Hammanstraat. 13.

13. — Joseph De Saedeleer. 75 jaar,
wed. Lucia Vanslembrouck, Elisabethl.,
61; Albert Vallay, 76 jaar, wed. Llvina
Sorel, Nieuwpoortsteenweg, 48; Emiel
Wlllems, 54 jaar, echt. Theodorina Jar-
vis, Veldstraat, 92.

HUWELIJKEN
14 Maart, — Róbertus Ghaye en Lydia

tSmlssaert; Karel Warmoes, wed. Lucia
iBogaert en Allcia Van Campo, wed. van
yictor Durle en van Danlel Bens.

MUWBLIJK8AFKONDIOINGEN
15 Maart. —: Bossy Ahdré, stoker, Van -

: dersweepplaats. 13 en Westerllnck Irma,
St. Paulusstraat, 79; GHbert John, stads-
werkman, Nieuwpoortsteenweg, 132 en
Brackx Dionysia, naaister. St Francis-rxjusstraat, 23; Vanroose Alphonsus.bank-
werker, Fr. Orbanstraat, 98 en Beheyd
Germaine, B. Beérnaertstraat, 4; Van-
denabeele Willy, radio-technleker, Wa-
penplaats, 6 èn.Delrez Georgette, Aarts-
hértóglrinestraat, 33; van Laere, Rena-

, t..3, scheepstimmerman, Oesterbank-
(stniatt 38 en Denys Martha, Spaarza'am-
hc dstraat, 16; Schepens Albertus, fnge-
nefuv Antwerpschestraat. 18 en Vander
yor̂ fc Monique, Bru8S«l8tKMit>, 11.

••••••••••>»»MHHIM»MM«MNt»a»lI«

CREMER School
STENO — DACTYLO — TALEN

COPIJWERKEN
2bis, Marie-Joséplaats - Oostende

(boven Ribby)
(Men belt en gaat rechtstreeks naar

boven)
Snelle vordering verzekerd. Volledige

kennis in 3 of U maand.

H EXAMEN VOOR DACTYLO
Maandag had ten stadhuize het. exa-

men plaats voor de te begeven plaats
van dactylo.

Tien kandidaten boden zich aan. Het
examen bestond uit het afkloppen van
een tekst me.t fouten van ongeveer twee
bladzijden propatria.

Het was Mevrouw Wwe Van Borsel,
die de opgelegde taak het snelst aflegde
en wel in 19 minuten. De tweede had
voor hetzelfde werk 31 minuten noodig.

• ROOD KRUIS —TERUGBETALING
Het feest, dat hejt Roode Kruis ont-

worpen had, kan door onvoorziene om-
standigheden niet doorgaan.

De personen, die in bezit zouden zijn
van kaarten, kunnen hun geld terugbe-
komen eiken werkdag van 10 tot 12 uur,
in het lokaal van het Roode Kruis,
18, Koningstraat (Ie verdieping).

• LEERGANGEN VAN HET ROODE
KRUIS

De inschrijvingen voor en de Ie les
van de leergangen tot het bekomen van
het diploma van ambulancier (ster) en
volksgezondheidsassistent(fr) gaan door
op Dinsdag 24 Maart a.s.. om 19 uur, in
het koninklijke Atheneum.. St. Peters-
burgstraat.

Voorwaarden: ten minste 18 iaar oud
en van onbesproken gedrag en zeden
zijn.

UZERWAREN -
QUINCAILLERIE

Nieuwpoortsche Steenweg, 34

ALLE HÜISHOtlDARTIKELS
— EN ALAAM —

H. R. 3673 • Tel. 72.072
(730)

m «BOEFJE»
Naar we nu reeds vernemen zal de

vertooning van «Boefje», die op Zondag
29 Maart a.s. moest plaats hebben, uit-
gesteld worden tot een lateren datum,
daar de zaal niet beschikbaar zal zijn.

• ^ DE V. B. O. LESSEN
Zondag 22 Maart te 10 u. wordt de

laatste bijeenkomst gehouden, van de
cursus in' het Algemeen Beschaafd, die
dezen winter gegeven werd door de locale
afdeeling van de V.B.Ö.

Op deze laatste bijeenkomst zal de h.
Remy Ponjaert enkele gedichten voor-
lezen. De h. Devos, Schepen van Open-
baar Onderwijs, zal hierbij aanwezig zijn.

Alle belangstellenden worden eveneens
uitgenoodigd en zullen alzoo in de ge-
legenheid gesteld worden nader kenniste
maken met de Vereeniging voor Be-
schaafde Omgangstaal.

==. Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER

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

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(737)
•a

U ZONDAGAPOTHEEKDIENST
Op Zondag 22 Maart *1942 zal de apo-

theekdienst gansch den dag- worden'
waargenomen door den heer :Boonen,
Nieuwpoortsteenweg, 152. ,. • .

B DE TENTOONSTELLING VAN
CLAIRE DORCHAIN

Voor een goede opkomst, werd Zondag-
morgen overgegaan tot de plechtige ope-
ning van de tentoonstelling van werken
van Mej. Claïre Dorchain.

De h. Devos, Schepen van Openbaar
Onderwijs, vertegenwoordigde hierbij hét
stadsbestuur.

Voorgesteld door den h. R. Hansoul,
secretaris van de Provinciale Kultuur-
commissie, hield de h. H. Brys, letterkun-
dige, een korte spreekbeurt waarin hij
ons nader tot het werk van Claire Dor-
chain bracht en tevens het zacht vrou-
welijke ontleedde. Terloops maakte Hij
melding van een ex-libris door haar ge-
teekend.

Deze korte maar ongemeen interessan-
te uiteenzetting viel in den smaak van
alle aanwezigen.

Daarop werd de tentoonstelling voor
geopend verklaard. In een ander rubriek
komen we op deze tentoonstelling terug.

Een verheugende vaststelling was het
feit dat een .tiental werken op den ope-
ningsdag weiden verkocht. Dat is zonder
commentaar!

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

-**$- M A X -§**-
"3, Alf. Pieterslaan, 13 - Oostende
S c h a t t i n g k o s t e l o o s

(524)

• WINTERHULP
Allerlei dwaze geruchten doen de ronde

als zou Winterhulp een feest of een om-
haling verboden hebben, ingericht door
het «Rood Kruis».

Het Comité van Winterhulp geeft de
stelligste verzekering dat het volstrekt
niets afweet van een dergelijk verbod of
niet zinnens is ooit iets tegen te werken
van feesten ingericht ten voordeele van
onze krijgsgevangenen,

• OPROEP -
Men vraagt voor een tweeling geboren

in een behoeftig gezin, ondersteund door
Winterhulp een kinderrijtuig in bruik-
leen.

Degene die er een heeft wordt ver-
zocht dit dadelijk te willen melden aan
het bureau van W. H., Uzerstraat 5.

5 WERKVROUW GEVRAAGD
Het College van Burgemeester en

Schepenen van de stad Oostende heeft
de eer aan de belanghebbenden mede te
deelen dat een oproep uitgeschreven
wordt voor het aanwerven van een tijde-
lijke werkvrouw (algemeene diensten).

De candidaten moeten aan volgende
voorwaarden voldoen:

a) Belg zijn en van onberispelijk zede-
lijk gedrag.

b) De burgerlijke en politieke rechten
genieten.

c) In 1912 minimum 21 en maximum
40 jaar oud zijn.

Voor hen die de voordcelen kunnen ge-
nieten der wetten van 1919-1924 (oud-
strijders, invaliden, oorlogsweezen, enz.)
wordt de ouderdomsgrens gebracht op 45
jaar.

d) Niet aangetast zijn door eenige
kwaal of gebrek waardoor ziii ongeschikt
zouden zijn om een openbare betrekking
waar te nemen.

e) Niet onder toepassing vallen van de
verordening van 28 October 1940 van den
militairen bevelhebber Jn België en N.
Frankrijk (Jodenverordening).

De aanvragen vermeldende naam, voor-
naam, adres, geboorteplaats en -datum
moeten bij het College van Burgemeester
en Schepenen toekomen uiterlijk op
4 April 1942. Dé aanvragers1 moeten te
vens vermelden' of zü eventueel aan
spraak kunnen maken op de voordeelen
van de wetten van 1919-1924 op de in-
validen, oudstrijders, enz., én In welke
hoedanigheid. Dit laatste moeten zij
staven met bewijsstukken.

Dé werkuren zijn vastgesteld van 7 tot
9 uur en van 16.30 tót 19.30 «., zij dus
6 uur per dag met een vergoeding van
2,34 fr, per uur 100 %.

EJ OOSTENDENAAR STELT TEN TOON
TE BRUGGE

De Oostendsche kunstschilder Jef De
Broek stelt ten toon in de zaal San Sal-
vador te Brugge.

B BOÊRENHULP AAN
STADSKINDEREN

Door «Lucht en Leven» werden op-
nieuw 26 Oostendsche kinderen naar den
buiten overgebracht om er bij landbou-
wers van een goede voeding en weldoen-
de rust te genieten. De kinderen werden
in Oost-Vlaamsche gemeenten geplaatst.

B KULTUURNIEUWSJES
Zaterdag 28 Maart wordt te Brugge

een vergadering gehouden met het oog
opde tentoonstellingen die in West-
Vlaanderen zullen plaats grijpen. Te
Torhout had er verleden week reeds een
soortgelijke vergadering plaats, waarop
verschillende gemeenten vertegenwoor-
digd waren.

De kultureele vereenigingen zullen zich
bij het Gemeentebestuur moeten laten
kennen, met opgave van de verschillen-
de inlichtingen.

VOOR DE BURGERLIJKE
OORLOGSINVALIDEN

Naar aanleiding van het in werking
treden der medische secties der D.I.P.
(Brugge en Kortrijk) is het niet van be-
lang ontbloot de B. O. aan de gang van
zaken te herinneren. Eerst werden de
B. O. gedagvaard om voor de Burgerlijke
Invaliditeitscommissic te leper te ver-
schijnen. Daarna moeten, de B. O. voor
de medische sectie der D.I.P. verschijnen,
waar he.t invaliditeitspercent vastgesteld
wordt, hetzij bestendig (voor altijd) of
tijdelijk (gedurende een zeker tijdperk).
Dit laatste omvat een gevaar, doch daar -
op komen we later terug. Ten slotte moe-
ten de .beslissingen van den D.I.P. dooi-
de Burgerlijke Invaliditeitscommissie" te
leper bekrachtigd worden. Hier ook kun-
nen we de B. O. de verplaatsing naar
leper besparen. In uw voordeel, om geen
flaters te begaan, raadpleeg ons aan het
Secretariaat N.V.B.O.I., Plantenstraat 82,
Oostende, Dinsdag en Vrijdag, van 5 .tot
7 ure, of stuur ons uw stukken ter in
zage. Postzegel bijvoegen voor antwoord.
Alles is volledig kosteloos.

FORMULIEREN VOOR AARDAPPEL-
KONTRAKTEN

Deze formulieren worden verkocht te-
gen 1 fr, voor 5 exemplaren samen, en
zijn te verkrijgen op den Bevoorradings-
dienst, Ie verdieping. Stadhuis.

HET NATIONAAL ORKEST
OP BEZOEK IN ONZE STAD

Zondag 5 April (Paschen) zal zooals
gemeld, het Nationaal Orkest op bezoek
komen in den Stadsschouwburg. Tachtig
uitgelezen muzikanten zullen, onder lei-
ding van den heer Devliegher, Directeur
aan het Conservatorium te Oostende,
het beste van hun kunnen laten hooren.

Plaatsbespreking bij den schouwburg-
bewaarder, Christinastraat.

Deze kunstnamiddag gaat door ten
voordeele van Winterhulp-Oostende, zoo
dat van nu af reeds kan gewaagd wor-
den van een levendigen bijval.

VALSCHE ZEGELS?
Naar verluidt zouden in de afgeloopen

maand valsche rantsoeneeringszegels bij
den Bevoorradingsdienst ontdekt zijn.
Het betreft hier rantsoeneeringszegels
Nr. 1.

• AARDAPPELEN .
Zooals reeds gemeld werd door het ge-

meentebestuur een schrijven gericht .tot
de gemeentebesturen van het Vlaamsche
land, waarop aangedrongen werd om
onze stad, hulp te verleeneh.

Dit schrijven werd aan 250 gemeenten
gezonden, waarop ruim 88 antwoorden
binnen kwamen met 29 waarvan gunstig
advies:

Wat het vervoer betreft, daar werden
reeds voetstappen voor aangewend.

Binnen a'fzienbaren tijd zullen ruim
180.000 kilogram aardappelen toekomen,
waarover vooral onze huismoedertjeï
zich terdege zullen verheugen.

PANK VAN BRUSSEL
*..•;• — NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP —-

BI JU UIS O O SIKNOK : 3, WAJPENPLAATS
Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg

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

ten of verzegelde kisten.

DE ALGEMEENE VERGADERING
VAN DE OOSTENDSCHE HANDELS-
KAMER

Zaterdag voormiddag had te 11 uur de
algemeene • vergadering plaats van de
Handelskamer, die voorgezeten werd
door o/voorzitter Van Coillie J-. de heer
De Vreese weerhouden zijnde te Brussel.

Gehoord werd de finantieele toestand
en het jaarverslag yan den Secretaris-
Generaal, den heer Vandendriessche.
Plaatsgebrek belet ons dit uitgebreid
verslag, dat uiterst interessant is, heden
weer te geven.

De heer Vandendriessche verdient er
echter allen lof voor en we hopen dat
dergelijk verslag alle leden zal toege-
stuurd worden.

Tot slot van de vergadering werd de
wensch uitgedrukt bij de Commissie
van Oorlogsschade voor visschersvaar-
tuigen een voorzitter te zien benoemen,
welke een advokaat van de kust zou zijn,
daar vernomen werd dat men wederom
hiervan geen rekening zou houden.

B ALS VROUWEN PRATEN...
Op het Bevoorradïngsbureel werd door

een onbekende vrouw een half kilogram
vleesch achtergelaten; totnutoe werd het
vleesch niet teruggehaald, zoodat Win-
terhulp er best mee varen zal...

• BEVOORRADING
Inlichtingen over landbouwerszaken

worden verstrekt Bureel Bevoorrading,
winket nr. 14, bij den heer Baeken.

• SCHUILPLAATSEN OPEN...
;. :Zckere personen meenen ten onrechte
dat de schuilplaatsen slechts gedurende
dé nacht geopend zijn. Ook bij dage kan
trien de schuilplaatsen opzoeken, doch
slechts wanneer het luchtalarm is. Het
is''trouwens geen geheim dat inwoners
hiervan misbruik maken. Wie zich zon-
der reden in de schuilplaatsen bevindt,
zal vervolgd worden.

• ZWARTEN HANDEL IN MELK
^Sommige melkleurders komen maar

eens in twee dagen met melk en geven
dan aan rechthebbenden slechts een gê
dëélte van hetgeen waaraan zij recht
hebben.

Reeds wordt melk aan 6 fr. per liter
verkocht. ..

Hopen we dat het gemeentebestuur
ook tegen deze handelaars streng op-
trede, 't Is niet voldoende dat zekere
boeren de menschen Schandelijk uit-
buiten, dat ook de melkleurders vooral
de kleinen doen meer betalen.

'Als hierin geen verbetering vastgesteld
wordt, dan ware het best radikale mid-
delen te gebruiken en de -rondleurders
te schorsen.

• MICHEL-ANGELO
Zondag 29 Maart zal in de kinemazaal

Rialto de beroemde Michel-Angeló film
worden opgevoerd, met Vlaamsche ver-
sie. De vertooning zal een aanvang ne-
men om 10 uur.

m UITDEELING DER RANTSOEN-
ZEGELS

Van 24 Maart tot en met 1 April 1942,
telkenmale van 8.30 tot 1-1.30 én van
14 .tot 17 uur, behalve 's Zaterdags van
8,30 tot 12.30. uur. in de schooi Maria-
Hendrika, Ieperstraat 3. zal er overge-
gaan worden tot de uitdeeling der rant-
soenzegels, melkzegels en aardappel-
zegelbladen, volgens de hieronder aan-
geduide nummers der rantsoeneerings-
kaarten en volgorde:
Dirisdag 24 Maart van 704001 tot 710000
Woensdag 25, van 710001 tot 715000
Donderdag 26. van 715001 tot 720000
Vrijdag 27, van 720001 tot 725000
Zaterdag 28, van 725001 tot 728000
Maandag 30, 728001 tot 733000
Dinsdag 31, van 733001 tot 738000
Woensdag 1 April. 738001 en volgende.

Deze zegels moeten gebruikt worden
van 2 April af.

Zij zullen alleen afgeleverd worden
aan; het hoofd van het gezin (of zijn
echtgenoote) op vertoon van zijn (haar)
identiteitskaart, van de rantsóeneerings-
kaarten, melkkaarten, aardappelkaarteri
voor 10 maanden, alsook een verklaring
aangaande den aardappelvoorraad, voor
de personen welke er nog geen afgele-
verd hebben.

Indien een van bovengenoemde perso-
nen in de onmogelijkheid verkeert zijn
rantsoenzegels af te halen, kan hij die
bekomen door toedoen van een ander
persoon op voorwaarde dat deze laatste
een door eerstgenoemde onderteekende
volmacht voorlegt waarop zoowel voor
vrager als voor afhaler naam, voornaam,
adres en nummer van de identiteits-
kaart voorkomen, alsmede van een ver-
klaring inzake aardappelvoorraad (beide
formulieren zijn te bekomen op het bu-
reau voor Bevoorrading op het Gerechts
hof, winket 5).

De inwoners moeten zich op den voor
hen vastgestelden datum aanbieden.

Vooraleer het bureau te verlaten moe-
ten de belanghebbenden hun zegels na-
tellen, want nadien kan geen klacht
meer aanvaard worden.

Wie niet in regel is. wordt onder geen
voorwendsel bediend.

N. B, ~ De voorrang wordt verleend
aan zwangere vrouwen, ziekelijke men-
schen, personen boven de 70 Mar, in-
validen en aan hoofden van kroostrijks
gezinnen, voorzien van hun voorrangs-
kaart, op Voorwaarde dat zij zich op
den voor hen vastgestelden datum aan-
bieden.

IA.B.C.
Diesel-
Motoren

Anglo - Belgian C
Nljverheldskaal, 39, GENT © 'Tel. 53265-53277

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

CINEMA'S
R I A L T O

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualitelten in 1ste week.
3. Als een meisje verliefd is, met Rolf

Wanka en Rosci Csiko's.
R I O

1. Een.dokumentair. s
2. Ufa aktualiteiten in 1ste week.
3. Meisje uit de Zesde, met Rolf Wanka

en Ellen Schwanneke.
ROX Y

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa In ie week.
3. De Financiën van den Hertog, mot

Heinz Ruhmann en Theo Lingen.
P A L A C E

1. Aktualiteiten Ufa In Ie week.
2. Een dokumentair.
3 Hoogeschool, met Rudolf Forster.

F O R U M
1. Aktualiteiten Ufa In Ie week.
2. Een dokumentair.
3. Jenny onze Schooljuf, met Jenny

Jugo en A. Matterstock.
C A M E O

1. Éen dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in Ie week.
3. Campagnola, met Magda Schneider

en Heinz Engelmann.

i

DOODSBERICHT

De familiën KESTELOOT, VER-
MEERSCH en DOMBRECHT mel-
den Ued. het smartelijk verlies dat
zij komen te- ondergaan door het
afsterven van hun teerbeminde
Moeder, Grootmoeder. Zuster en
Tante, I

MEVROUW

MARIA-SYLVIA-JOANNA

Vermeersch
Weduwe van

Mijnheer Eugeen KESTELOOT

geboren te Westkerke den 20 April
1875 en godvruchtig overleden te

Oostende, den 15 Maart 1942.
De plechtige lijndienst heeft,1

plaats gehad op Vrijdag 20 Maart'
1942, in de parochiale kerk van
het H. Hart.

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

Nieuwlandstraat. 7. (748).

Prijskampen en
Vermakelijkheden

De Kunstschilderes
Claire DORCHAIN

K A A R T • • • • • ~

Op Zondag 29 Maart 1942;' prijskamp
met de kaart (bieden) bij Edmond Wy-
bouw, Café Taxi, Torhoutsteenweg, 15,
Steene-Hooge Barrière, met 100 fr.
vooruit en het inleggeld. Prijzen voor
de verliezers van de eerste ronde.. Inleg
5 fr. per man. Inschrijving om 2.30 uur'.
Begin om 3 uur stipt.

Op Zondag 5 April (Paschen) kaart-
prijskamp bij Alf red Broucke, Torhout-
steenweg, 258, Oostende, met 300 tfr.
prijzen gewaarborgd. Indien er meer in-
leggeld is dan 300 fr. wordt dit eveneens
verspeeld. Prijzen voor de verliezers van
de eerste ronde. Inleg 5 fr. per man. In-
schrijving om 2.30 uur. Begin om 3 uur.

Op Maandag 6 April (2e Paaschdag),
kaartprijskamp bij Henri Vanhercke,
café 't Gerstenhof. Gerststraat 63, O
tende, met 100 fr. vooruit en het inleg-
geld. Bijzondere prijs voor het koppel,
dat meest biedt gedurende den prijs-
kamp. Inleg 5 fr. per man. Inschrijving
om 2.30 uur. Begin om 3 uur.

BILJART
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, prijekamp op den
biljart bij Emiel Duyck. Café Stella, 12,
Nieuwstraa^ Sas-Slykens, met 300 fr.
prijzen ge%vaarborgd. Inleg 5 fr. per man.
Inschrijving om 1 uur. Begin om 1.30 u.

Op Zondag 5 April (Paschen) groote
biljartprijskamp bij Pieter 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
billart 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.

Op Zondag 19 April, biljartprijskamp
bij August Vanhoutte. herberg «De Mo-
lenhoek», Oudenburgstraat, 35, Zand-
voorde, met 100 fr. vooruit en het in-
leggeld. 1 flesch wijn voor. de hoogste
reeks in de eerste ronde. Inleg 5 fr. per
man. Inschrijving om 1 uur. Begin om
1.30 uur stipt.

A
Gezien de tijdsomstandigheden, ver-

zoeken wij de blljartlleihébbefs op hét
gestelde uur tegenwoordig te zijn, ten
einde In tijds te kunnen eindigen.

TOPTAFEL
Vanaf Zondag 16 Maart, voortzetting

van den monsterprljskamp 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 schoone prijzen voor rookers. Premie
van 5 fr. voor het meest èiantal' genomen
series. Premie van 25 fr. voor dé 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.

Claire Dorchain exposeert. Een jonge
naam. Een rijke kunst. Met" deze ten-
toonstelling Is de kunstenares er in ge-
lukt een zóó gemoedelijke, zóó rustige
atmosfeer te scheppen, dat het ons tot
droomen noopt. Een warme adem hangt
in de zaal met de innigheid van een
stille kapel. Zij spreekt tot ons'hart met
de fijngevoeligheid een vrouw eigen.; In
al haar werk ligt de tèérhéid en het
fijne aanvoelen van het leven en de na-
tuur, dat alleen de vrouw gegeven'is.
Gelukkig echter slaat die teerheid bij
haar niet over tot broosheid. Wij krijgen
geen Chineesch porselein te genieten.
Integendeel. Haar akwarellen verraden
een sterke persoonlijkheid, een kloeke
hand. Weekheid is in haar werk niet te
bespeuren. Neen! Zij schijnt eerder door-
drongen van de idee dat, wie als kunste-
naar zichzelf eerbiedigt en zich in volle
vrijheid uitleven durft/hoogstaande, per-
soonlijke kunst moet brengen. Het kan
immers niet anders, daar zijl het leven
en de natuur op de haar eigen manier
beschouwt en haar ziel in haar werk
legt. Wel kan men soms de invloed van
andere kunstenaars vermoeden, maar
toch zal men moeten toegeven dat uit
haar werk het eigen hart spreekt. Zij
heeft zich de groote meesters eigen ge-
maakt en daaruit haar persoonlijkheid
verrijkt, haar geest en haar kunnen ver-
ruimd.

Zie bijvoorbeeld haar. zeegezichten. De
zee in haar werk is echt onze Noordzee,
met die verscheidenheid 'van kleuren en
tinten die geen andere zee kent. Gansch
de kleurengamma heeft zij op haar pa-
let, yan witgrijs tot paars. En daardoor
lukt" het haar de nu eens woeste dan
weer schijnbaar saime, toch immer on-
rustige Noordzee weer te geven, zooals
wij haar liefhebben. Ook Claire Dorchain
heeft de zee lief. Zij kan het niet ver-
helen.

Lente en Zomer, Herfst en Winter
hebben zich op haar akwarellen, innig
met de lucht en het water tot één har-
monisch geheel versmolten. De kunste-
nares belicht voor.ons facetten die wij
niet eens durfden vermoeden. De bezie-
lende kracht van deze schilderes is noo-
dig geweest om de zee, de rustige, vrou-
welijke zee aan ons te openbaren.

Over al haar werk hangt- een wazige
stemming die warm aanvoelt. Haar
landschappen zijn het droomerige Vlaan-
deren, ver van de woelige steden, rus-
tieke hoekjes die idyllisch aandoen. Een
onbewust romantisme schuift als een
roze sluier tusschen de vezelende boo-
men. of zweeft als een schuchtere
ochtendmist over de beeniden.

Oneindig rijk is haar kleurenrijkdom.
Frissclie tinten, licht beademd door een
ingeboren vrouwelijke verfijning. Haar
kunst bekoort ons omdat zij niet als die
titanen der" schilderkunst ons.naar de
keel grijpt, maar naar ons" harf tast,
tactvol zonder opdringerigheid. En toch
blijft zij in ieder doek de eenvoudige
vrouw, met al de charme van de huise-
lijke atmosfeer die zij met zich om-
draagt.

Zij wenscht niet tot de specialisten te
gaan, de menschen met allerlei kunst-
greepjes te verbluffen; neen, zij komt
tot ons de massa, mejb haar hart op haar
open handen. En dat is haar kracht.
Daarom lokt zij ons tot zich, onweer-
staanbaar.

Van haar mogen wij nog veel ver-
wachten, want zij heeft nog lang haar
hart niet uitgezongen. ' ..... !

Een bezoek aan dé tentoonstelling van
haar werken in het Schweizérhöf '• loont
niet alleen de moeite, maar zal u voor
enkele oogenblikken de zware tijden die
wij nu beleven, dóeh vergeten, zelfs met
hoop en kalm vertrouwen het leven doen
aanvaarden.

H.B.

Rechtbanken

RECHTBANK TE BRUGGE

Revolverschoten op de Rijkswacht. —-
Vijf betichten verschenen voor de Recht-
bank in een zaak van sluikslachting en
wederspannigheid tegenover de Rijks-
wacht, in de streek van Aalter voorge-
vallen op 20 November 1.1. De betichten
zijn afkomstig uit de kuststreek.

L'h. W., beticht wegens onwettig ver-
voer van vleesch, en schoten gelost op
de Rijkswacht, werd reeds veroordeeld
door het Duitsche gerecht tot 8 jaar
tuchthuisstraf.

Van N., uit hoofde van slachten zonder
toelating en wegens schoten gelost te
hebben op leden van de Rijkswacht.door
Duitsch gerecht veroordeeld tot drie jaar
tuchthuisstraf.

Verm., om een wapen te hebben gege-.
ven aan de eerste betichte, en om te
hebben helpen slachten, reeds veroor-
deeld het het Duitsch gerecht tot 6 jaar
tuchthuisstraf.

Verc. en Damm. wegens het slachten
van 4 zwijnen en het vervoer er van. De
Rechtbank zal volgende week uitspraak
doen.

Smaad. — H. G. uit Helst werd veroor-
deeld tot 182 fr. boete of 8 dagen gevang
om smaadwoorden te hebben gericht aan
Cat. uit Brugge.

Diefte. — Charles C. uit Steene had
een hen gestolen van een landbouwer,
eveneens van Steene. Hij kreeg 15 dagen
gevang en een boete van 182 fr. of 8
dagen.

Plunderaars. •— M. Pauwels en M. Van-
hoorenbeken hadden een leegstaande
villa geplunderd te Breedene. Zij.' waren
binnengedrongen door middel van braak
en valsche sleutels. Verscheidene voor-
werpen werden er door hen ontvreemd.
Belden werden veroordeeld tot een ge-
vangenisstraf van vijf maanden en de
helft der kosten.

Meikvervalscher». — O. Peer en De
Blauwe, uit Zandvoorde, stonden terecht,
wegens het vervalschen én afroomen van
melk. De eerste werd veroordeeld tot een
geldboete van 1400 fr. of twee:maanden.
De tweede kreeg een geldboete van 700
fr. of een maand,

RECHTBANK VAN VEURNE

Diefstal van looden buiten. — De leur'
der Nestor Vermeulen, uit Steene, had
te Middelkerke 39 kg. looden buizen ge-
stolen, BIJ verstek loopt hij een maand
gevangenis óp en 182 fr, boete of acht
dagen. " • '

Diefstal met braak, — De voegers Ca-
mlel en Henri Vansteenkistê. belden uit
Oostende, hadden te Middelkerke door
braak en beklimming looden buizen en
koperen kranen, wegende samen 1Ö0 kgf.
gestolen uit de villa's yan Lüclen De
Clercq en Van Cutsem; Zij lóopen elk
vier maanden gevangenisstraf op.

Diefstal van vfsehnetten. — De metser-
dlener Jules Vansteenkistê. uit Steene,
had te Mlddelkèrké drie vlschnetten ge-
stolen ten nadeele van Alb. Pylysér. HIJ
werd veroordeeld tot een geldboete van
700 fr. of één maand gevangenisstraf.

I
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het duizendjarig geheim van den paling ontsluierd
. Twee Déënsche geleerden Dr E. Muel-
|ler-Chrlstensen en Dr. A. C. Bruun heb-
L ha tien jaren" onyerpoosden arbeid
Len sleutel gevonden Voor de oplossing
lr;tu een oeroud biologisch probleem dat
•toor 'de Europeescne vlsscherlj van groo-
| e beteekenls kan worden en welks op-
Lssing sedert 2000 jaren vergeefs-nagè-
Isueefd werdr • ' '• ' •;.•:•• ;•><&'•
I Als eerste zijn ze er in geslaagd de
lïiaag naar de wijze Van voortplanting.
lier palingen te beantwoorden en de tóe-
ljjasslng Van het ontsluierde geheim in
|de praktijk zal hun eerstvolgende taak
lljn- . ... . •
I Tot dusverre wist men nauwelijks iets,
|over de eerste ontwikkelingsstadia van
Iden aal, overigens begrijpelijk ten over-
Ltaari van de lïgglrig dèir «kinderkamer»
I dezer dieren in de Sargassózee, ten
Itfoordoosten der West-Indische eilan-

I Hier worden de jongste palingen ver-
Lekt, in ieder geval werd hier de klein-
s t e ooit bovengehaalde pallriglarven uit
Ide geweldige diepten aan het daglicht
•gebracht.
I Naar men voorts heeft kunnen vast-
Is'ellen bereiken de larven in den loop
Ivan circa 2 jaar en 6 maanden t i jdleen
I lengte van 70 tot 80 millimeter, drijven
Ivervolgens met den golistroöm naar de
|\Vest-Eurpeesche kusten en de Mlddel-
llandsche Zee, waar ze zich ontwikkelen
I tot geheel doorzichtige glas-alen en de
hustwateren alsmede de rivieren tot ver-
Iblijfplaats kiezen.

Deze bereisde visschen hebben dus tot

INGEZONDEN (Charleroi)

op een leeftijd van 3 jaren reeds een af-
stand afgelegd van 5000 kilometer, in
den loop van den vierden Zomer veran-
deren de dieren van kleur, zij worden
geel. •

Wanneer hij zes of zeven jaar oud is
mag de paling als volwassen worden be-
schouwd: Dan vangtjïhijpjbij manier van
spreken,' den terugtocht aan naar de
Sargasso-Zëe. • -, " ••" '

Aldaar voltrekt zich volgens de" biolo-
gische wetten het verwekken der hako-
mellngenschap. en hiermede tevens het
einde van zijn bestaan. 1

Er zijn dus geen gevallen bekend, dat
alen terugkèereh uit dè wateren welke
zulk reen geheimzinnige aantrekkings-
kracht op hen schijnen uit te oefenen.

De-dokters Bruun en Moeïler-Christen-
sen begonnen in 1930 hun proefnemin-
gen met de behandeling van vrouwelijke
alen.met hormoon-praeparaten, die de
dieren het-geheim van hun voortplan-
ting moest ontlokken.

In onverpoosdén arbeid mochten zij
er inderdaad in slagen een yerandering
der huidkleur in kopérbruin' te bewerk-
stelligen, kleur welke voor de nooit door
merischenoogèn geziene bruidsdracht
mag gehouden worden.

Dit vond overigens zijn bevestiging in
het vaststellen der eieren in het lijf van
den vlsch.

Voornoemd» geleerden hopen metter-
tijd een volledig rijpen der eieren en
het kuitschleten te kunnen bereiken.

Mochten zij hierin slagen ,dan was het
middel gevonden om den palingstand in
onze "wateren kunstmatig te ver grooten !

De Rectile Uf n
OefJ.;.* en ,'k heb er mede gedaan!...

een diepen zucht van verlichting, en om
er den moed in te houden', sprong ik
recht, zwierde mijn rechterbeen omhoog
en op de punt van mijn linkervoet
draalde Ik in het ronde. Al groenlachen-
de neuriede Ik een liedje van uit den
pruiméntijd... moeder plakt!... vader
plakt !i.. zuster plakt!.. - enz.

Denkt nu niet dat dit refreintje mij
op de lippen kwam omdat ik te diep in
'c glas gekeken had, ver van. daar, want
zoolang er echt pompwatér zonder ze-
gels zijn zal om den dorst te stillen en
de düitenkUêverswirist niet toelaat Cam-
brlrius of 't wit stóopje te aanbidden,
zwèer.lk op den kop van een panharlng
t als men 't ziet), me van zulken over-
daad te onthouden. • .

Neen, die goede luim was'enkel het
gevolg èenër onnoozele ontdekking, want
onverwachts stelde Ik vast dat ik toch
nog voor Iets goed was en ik haastte mij
dus er mijn zalige wederhelft. die na-
tuurlijk de broek mag dragen, te . ver-
wittigend Cordia! Cördia!. Ik heb het
gevonden! (onder ons gezegd en gezwe-
gen haren échten 'naam is Cóncordla,
t is daarpm dat wij zoo goed overeen-
komeiï).'

Op een alsof zij een lepel pekel had
ingenomen én mejt éèri dreigende schrob-
ber In de hand, vroeg zij mij» of Ik een
vijs los had, en zoó fier als een weekluis
en vooral zonder schrik, want wie bang
IS krijgt er ook, gaf Ik haar dus te ken-
nen dat ik een middeltje gevonden had
om desnoods in 't ledig seizoen eenige
stuivers te verdienen, zonder Inbreuk te
maken óp mijnen handelsregister, voor-
Wiar eéri €cKte uitvlndin'g!"'* i ;" - ' • -

Zonder zelfs te vragen welk middel dit
was, en na een verdaèhten blik gesla-
gen te hebben op den emmer bloempap,
.het penseeltje en de beruchte vlschze-
ge}s die op de tafel prijkten, slingerde
zij' mij het woord «behangersgast» naar
het hoofd, en voegde er bij: neê man-
neke, dat gaat niet. de mannen van
Brussel laten dit aan niemand toe. Van
bijzaak Is geen kwestie... Visch! Visch!
Anders niets dan visch! tot dat g'er zult
In versmachten!

Haar gedacht was feitelijk niet slecht,
doch yoór de eerste maal sedert dertig
jaren dat wij elkander verdragen, sloeg
zij deri bal mis. en toen ik haar hoofd-
schuddend «neen» knikte, stond zij als
vari den bliksem geslagen, en liet den
schrobber vallen die haar nooit verlaat.

De sukkel vergat, bij uitzondering,
(want zij vergeet nooit iets) dat de
haringsprlngvloed geen dertien maanden
op een jaar duurde, en vooral, dat er
sedert een paar weken zoo wat overal
nieuwe liefhebbers voor ons aangenaam
vakske gekweekt zijn geworden, 't Is
voorwaar het gepaste oogenblik....

Ik was dus wel verplicht dit. aan haar
verstand te brengen, doch op mijn beurt
stond ik verwonderd toen zij mij, in ver-
band met die zonderlinge • kweekerijy
over wetten; ministerieele besluiten en
andere besluiten der Secretarissen-Ge-
neral begon te babelen gelijk een advo-
kaat. Ik moest dus onder dit opzicht als
kïëin vlschmarchandje. die op de school-
banken zijn broek niet versleten heeft,
het onderspit delyen en inwendig be-
kennen, dat zij imeer verstand had 'in
haren kleinen pins, dan sommige phe-
nlxen in geheel hun corpus,.die eens
te meer, al kwèekehde. het bewijs ge-
leverd hebben niet op hunne plaats te
zijn, door van die toeren aan te vangen
die niet-overeenstemmen met de.prin-
ciepen'der handels- en beroepsordening
en die vooral niet in den smaak zullen
vallen der Hoofdleiders en nog veel min-
der der beroepsvischkleinhandelaars in
't algemeen. Spijtig is het dat mijn
zachtmoedige Cordia daar niet.eens met
haren schrobber kan rondwandelen! Ik
denk dat er eenige oogenblikken later
bij den naastbijgélegen apotheker eeni-
ge klanten zouden te verzorgen, zijn.

Inderdaad, klaarblUkehd is het' dat
die heertjes zich niet eens de moeite ge-
troost hebben een oogslag te werpen op
de wetten van 30 Mei 1924 én ? Maart
1929 en nog.veel mlnder;op de besluiten
van 30 Juli, 11 Oogst eri 18 October 1940
waarvan sommige artikelen het onregel-
matig «kweelden» van handels- en bij?
hulzen, dus ook van ylschwlnkels, na
1 OMel 1940 om zoo te zeggen totaal be-
let (als dié besluiten bestaan, dan Is het
om ze toe té passen) en de overtreders
zich blootstellen aan een «cadeautje»
van moeder Justicia. dié alhoewel een
beetje krank, er, als de haring aan-
brandt, toch ook nog met den schrobber
weet over te gaan. •

In den laatsten tijd is er in de dag-
bladen öyèf dèïv handèlsfeglstersromniel
veel gewag gemaakt, doch 't blijft af te
wachten of er van al dit kabaal iets in
huls zal komen nu er links en rechts aan
•a». die offlcleele bepalingen gefrutseld,
gesleurd en getrokken Is geworden om,
buiten de = wérkelijke rechthebbenden,
eenige outsiders en platvossen diémls-
schlen voor de éérste maal In KUnneven
een vlsch sagen, de gelegenheid te' ge-
ven, langs een achtérpoortje door de
Utsen te «Ubberen.

In den tijd riep men: Alleman-sol-
daat! en zoodra bijna ledereen soldaat
<<i... baas was... lag de boel in de «pa-r
C t o n * . ' " • • • • ' • ' "• ' ' •'• . ' •

Nu: heeft men met een andere plaag
si" tè rekenen die'met den haring Is
ia.:gespoeld: Alleman Vfschmarchand!...
.•! was het vóór de gtap, want nu de

Groóoote Magazijnen! te Brussel bij
voorbeeld, waar men tegelijkertijd met
een kleerkast of een onderbroek, een
half pond versche vlsch mocht verlap-
pen, en er zelfs in 't Walenland in de
KOOLMIJNEN! In die zoogenaamde
«Magasins Patronaux» en cantin's zon-
der handelsregister !!! toch óok visch
verkocht wordt zonder zegels a.u.b. aan
de arbeiders die feitelijk het vast klien-
teel vormden der in die hijverheidscen-
trums tër plaats gevestigde vischklein-
haridelaars (diè nimmer móeten eten)
Üie volgens «Handel eri Distributie» den
ronkenden titel dragen van «VERDEE-
LERS in 't klein»'doch ten gevolge der
omstandigheden, de helft van den tijd
zonder visch zitten, zullen er voor allen
nog harde noten te kraken vallen, te
meer daar men hun 't gras onder-de
voeten wegmaait ten voordeele der «Pa-
tron's der Magasins Patronaux der Kool-
mijnen» die voorzeker kolen genoeg in
huis zullen hebben om eenige haringen
te bakken in boter van 230 fr. de kilo,
dank rzij de aan den kleinhandel ont-
trokken winst (over de lasten zullen wij
later spreken). Intüsschen loopt het wa-
ter naar de zeeit'

Ook is hét te voorzien dat ten gevolge
van te weinig of geen visch de begin-
nelingen die het ernstig méenen, gevaar
loopen uit miserie (de ouderen hebben
er in 1940 eèn staaltje van gehad) hun
boeltje te moeten verkoopen of in af-
wachting een ander stieltje aan te vat-
ten... doch.de «outsiders» geven daar
niet om, die hopen immers zppaïs voor-
heen volgens den ouden trant het yischje
uit te baten als èen. uitstekend bijzaakje
ofèjapiniddel^en. het is .dus te vreezen
dat, zoo er; niet .tijdig wordt-opgetreden,
het... «Alleman Vischmarchand» ook
heel eenvoudig ALLEMAN in de lapmand
zal doen vallen. •

Als 't kalf verdronken is zal er mis-
schien wel een stukje verordening of
wet gevonden wórden óm recht te maken
wat krom Is, doch dit zal waarschijnlijk
op dezelfde manier gebeuren zooals 't
verschijnen In heï Staatsblad van de
vastgestelde prijzen voor de sprot en...
versche haring..: als 't seizoen voorbij js,
zonder terugwerkende kracht, hetgeen op
sportgebied genoemd wordt: Pak-is-pak!

Neen! Alles oppervlakkig beschouwd
hebben dé • vischkleinhantielaars toch
geen klagen, ze hebben immers geluk-
kig^??) de gelegenheid gehad den put
van 1940-41 een beetje aan te vullen in
afwachting van 't vïzietkaartjë van 't
beheer der belastingen waarvan de ge-
peperde rekening wat meer effect zal
maken als een bom In een soepketel.
Doch dat men vooral niet uit het oog
verlieze dat Mijnheer Fiscustaxus, van
vischhandel op de hoogte is, Als specia-
list in KRABBEN zal hij niet aarzelen
te krabben waar er te krabben valt en
onder dit oogpunt kunnen de vischklein-
handelaars best een handje toesteken.
Zij weten Immers waf gewichtsyerschil,
yeryoeronkosten en andere tot heden on-
opgeloste soortgelijke Pak-is-pak toer-
tjes'gekpst hebben! Wie 't schoentje past
trekke het aan... en ZAL betalen!

Neen! de vischkleinhandelaars hebben
geen klagen, want men heeft ze zoodanig
vertroeteld, dat men er ten slotte een
vermakelijkheid heeft op nagevonden
om hun al plakkende hun leed te doen
vergeten... en al vloekende de figuranten
te aanbidden die, in de hoogere spheren
van den dampkring,waar het niet naar
vJsch stinkft. en 't zweet niet van de
muren drijft zoo goed en'zoo doeltref-
fend hunne -beroepsbelangen hebben
weten te verdedigen. Dit was een teleur-
stelling zonder méér.

Maar... er blijft ons één tioop en één
vertrouwen, dat is de Hoofdlelding! de
Hoofdleiding alleen! Allen dank zijn wij
verschuldigd; door hare voorzienigheid
en kranig optreden is de tóestand, de
ALGEMEENE toestand tot heden groo-
tendeels gered geworden, doch, wat zal
de dag van morgen ons voorbehouden?
Dat i s ; de groote vraag waarop alles
berust, zoowel het algemeene belang als
het beröepsbèlang. . Daarom dient de
hoofdlelding, recht voor de vuist, door
allen, ook door alle vischkleinhandelaars
met raad en daad bijgestaan te worden,
want wat vermogen de sterren aan 't
firmament als de wolken hunne stralen
verduisteren? Wat vermogen de groote
acteurs op het tooneel als de figuranten
niets waard zijn, en hunne rol niet ken-
hen?

Dienen! is onderdanig zijn. Leiden! is
heerschen en beschermen! Voor alles en
voor allen «DE RECHTE LIJN» en wie
zijn taak niet kent... ER BUITEN!

Ringgg, Rlnggg... de bël gaat. Cordial
Coheordia! gaat eens ópen doen! Zij
riep mij toe: 'k heb geenen tijd, 'k mpet
de lakens van 't bed gaan vervangen
want ze hangen vol harlngpellen, Ik
gfcng dus zélf, en bij hét openen der
deur,bevond ik mij In tegenwoordigheid
van'een MENSCH dle;'öp de borst een
plaatje droeg waaróp geschreven stond:
«Blind zl.'n is ongelukkig'» en 'k gaf hem
eenige (scheefgeslageri) haringon zon-
der zegels. Toen ik terug binnen kwam
was mijnen halven trouwboek op de
koer met den schrobber de pellen aan
't uitkloppen en 'k vond het dien oogen-
blik niet meer geschikt om haar met
mijn uitvinding te plagen. Uitgesteld Is
niet verloren, ten andere mijne gedach-
ten waren elders, . . .

Ik meende dat 't léven èen bloemen-

De Haringvoorraad in Holland
Tal van geruchten duiken er den laat-

sten tijd opover de haring, welke in het
laatst van het vorige jaar door de Ne-
derlandsche Visscherijcentrale is opge-
kocht en • dei Jiaring, Mjelke door haar
bemiddeling uit Denemarken zou worden
geïmporteerd. Teneinde overdreven ver-
wachtingen bij het publiek tot haar
juiste proporties terug te brengen en
allerlei geruchten omtrent een minder
economische behandeling van de haring
recht .te zetten, mogen enkele nadere
mededeelingen op haar plaats worden
geacht.

In de maand November van het vorig
jaar werd in dè nabijheid van ónze
kust, aanvankelijk niet zonder succes,
de haringvlsscher I j ' uitgeoefend. Telken
jare om dien tijd trekken groote scholen
haring snel Zuidwaarts. Daar de scho-
len betrekkelijk spoedig voorbij getrok-
ken zijn, duurt hejt «seizoen» slechts
zeer kort, terwijl' in dezen tijd voor de
visschers niet weinig gevaar aan de uit-
oefening van hun beroep is verbonden.
Teneinde de reeders en visschers toch
aan te "moedigen zooveel mogelijk van
deze kostbare visch te bemachtigen,
werd de harïngprijs vrijgelaten, doch de
Nederlandsche Visscherijcentrale legde
op een kwart van de vangst beslag en
kocht deze tegen den .prijs van f 50.—
per vat, met de bedoeling deze visch
later tegen lagen prijs te kunnen dis-
tribueer eh.

Evenwel moest tengevolge van plot-
seling optredend slecht weer deze vis-
scherij vroegtijdig worden beëindigd,
zoodat de Nederlandsche Visscherijcen-
trale bij het staken van de vangst
slechts beschikte over 1000 tonnen, in-
houdende 800.000 stuks haringen.

De z:g. vrije haring werd spoedig ge-
ruimd en voor den na 15" Februari mo-
gelijk nóg" aanwezigen voorraad mochten
de volgende prijzen gevraagd worden:
pekel op st^urharing f 0.15 p stuk
gerookte of gestoomde bok-

king fO.17p.stuk
gemarineerde haring f 0.18 p. stuk
rolmops uit één geheele ha-

ring bestaande r f 0.19 p stuk

^Men.mag aannemen, dat de z.g. vrije
haring thans wel geheel geruimd zal
zijn. Dè Nederlandsche Visscherijcen-
trale zal nu de door haar opgekochte
steurharing tot bokking laten rppken en
in Amsterdam, Rotterdam, 's Graven-
hage, Utrecht en de mijnstreken tegen
den prijs van circa f 0.09 a f 0.10 laten
verkoopen aan werkloozen en armlasti-
gen. Teneinde de controle zoo scherp
mogelijk te kunnen doen zijn, zijn
slechts enkele rookerijen Ingeschakeld.
Deze bokking zal door inschakeling van
stedelijke Instanties, mét uitsluiting dus
van den normalen handel, worden ge-
distribueerd. De ingeschakelde ambte-
lijke instanties bieden een waarborg,
dat de bokking komt in handen van
hen, voor wie men de visch bestemd
heeft en dat zij niet terecht komt in
den zwarten handel.

De import van Deensche haring is
niet zoo . onverdeeld gunstig verloopen.
Het is niet mogelijk deze. geheele voor-
raald haring, zooals de Nederlandsche'
Visscherijcentrale zich voorstelde, te
róóken. Behalve, dat de visch van dus-
danige magere kwaliteit is, dat zij zoo
góéd als geen vet bevat, is een gedeelte
der Deensche haring gekaakt, zonder
kop of zwaar beschadigd en dikwijls van
"dermate zachte kwaliteit, dat ze onmo-
gelijk als een goed gerookt product ter
markt kan worden gebracht. Bovendien
is het meerendeel der visch" uitermate
klein. Het grootste deel der Deensche
haring zal daarom worden gemarineerd,
hoewel de leiding van de Nederlandsche
Visscherijcentrale het product liever
versch ter markt had gebracht.

De Nederlandsche Visscherijcentrale
heeft uiteraard bij al haar beslissingen
het algemeen belang in het oog, waar-
door het somtijds mogelijk is, dat zij
gedwongen is te werken tegen de be-
langen van enkelen. Steeds -ziet zij echr
ter het.advies van het bedrijf in. Ook
in deze aangelegenheid heeft de Cen-
trale niets verzuimd. Ook de deskundigen
achten het echter uitgesloten, dat de
ingevoerde Deensche haring gerookt ter
markt kan worden gebracht.

VIS5CMÊBS !
V O O B UWE SCHEEPSHERSTELLIMGEli EN
HICUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

I
Vakopleiding en

Omscholing
in Nederland

Hier valt een achterstand in te "halen.
Steuntrekkenden moeten zich aanmel-
den vóór Omscholing.en Beroepsoplei-
ding.
De - beroepsopleiding der Nederland-

sche arbeiders werd in het verloop van
da groote economische crisis en in de
daarop volgende jaren dermate ver-
waarloosd, dat de vakkennis, die vroesr
ger over het algemeen zeer toereikend
was, thans in vele gevallen niet meer
aan de hoogere eischen beantwoordt.
Het Nederlandsche Verbond der Vakver-
eenigingen N. V. V.) heeft dan-cok- ten
doel gesteld, de in de vakkundige on-
derlegdheid voorkomende lacunes weer
te dichten. Het N. V. V. is er toe over-
gegaan'in geheel het land leergangen in
te richten en opleidingsateliers in het
leven te roepen, waar de Nederlandsche
arbeiders van eiken leeftijd hunne be-
roepskennis kunnen uitbreiden of met
de jongste ervaringen in hun branche
opgedaan vertrouwd kunnen worden ge-
maakt. Tevens is men op groote schaal
overgegaan ' t o t omscholing van arbei-
ders, waar het zwaartepunt bij de tech-
nische beroepen zal liggen. In het ka-
der der omscholing geschiedt de practi-
sche opleiding in centrale leerwerkplaat-
sen, terwijl de normale leergangen voor
werkloozen betrekking hebben óp de .the-
oretische vorming. Tot nog toe werden
in 40 Nederlandsche gemeenten alle ar-
beiders boven de 23 jaar in de gelegen-
heid gesteld deze leergangen, die gemid-
deld 3 maanden' duren, te volgen. De
vergoeding welke de arbeiders die een
nieuw beroep leeren. uitgekeerd krijgen
is hooger dan den werkloozensteun.
Zelfs menschen van 35 tot 40 jaar kun-
nen zich op deze leergangen laten in-
schrijven. Dei iNederlandsche arbeiders
toonen levendige belangstelling voor de
opleidingscursussen, wat des te begrij-
pelijker is, daar thans pok de werkloo-
zen in staat gesteld worden, zich weer
in het arbeidsproces in te schakelen. De
grootste toeloop valt waar. te nemen voor
de cursussen betrekking hebbende op
het metaalbedrijf. Men weet. dat in
laatstgenoemde branche nog steeds een
gevoelig tekort aan geschoolde werk-
krachten bestaat. '

Talrijke arbeiders krijgen reeds hun
practische opleiding in de metaalindus-
trie. Deze beroepsvorming geschiedt .te-
gen uitkeering van loon. doordat de be-
trokkenen bij wijze van proef voor drie
maanden in dienst genomen worden.
Het loon zelf wordt afgestemd pp den
leeftijd en het bedraagt 10 .t.h. minder
dan dit der arbeiders in vasten dienst.
Tijdens de eerste 13 weken komen de
Staat en de betrokken gemeente hierin
voor 75 t.h. tusschen; deze subsidie ver-
mindert in de daarop volgende drie pe-
rioden van telkens 13 weken tot op resp.
37.5, 25 en 12.5 t.h. van het loon, ter-
wijl na afloop der 52e werkweek het loon
van den ongeschoolden arbeider in zijn
geheel voor rekening komt van zijn
werkgever.

Bij de taken welke het Verbond van
Vakvereenigingen zich ten doel gesteld
heeft te vérwezenlijken, gaat het er om
den achterstand, die op dit gebied in
het Jongste decennium ontstaan was, In
te halen. De weldadige gevolgen der be-
roepsopleiding en der omscholing zullen
zich binnen afzlenbaren tijd wel doen
gevoelen op de arbeidsmarkt, temeer,
waar voor werkloozen en, alle personen,
die zelf niet In hun onderhoud kunnen
voorzien, de fverplichte aanmelding voor
de ópleldingjjleergangën Ingevoerd werd.

hof was,
een .hof waar men speelt lijk de

• vlinderen;
maar, 't was in mijn droomen...

de'werkelijkheid was,
dat men hier té doen heeft.,, met "*

• ' . kinderen!,
ESTAR;

Vragen en Antwoorden
van onze Lezers

B. —• Vraag: Een huis, langs de kust,
werd door de Duitsclïe overheid in beslag
genomen. De huurder betaalde de huis
huur tot op den dag der inbeslagname.

Het liuurkontrakt Is reeds eenige
maanden vervallen en de huurder wil
nu de- pacht betalen tot het einde van
hét liuurkontrakt, en denkt recht te heb-
ben op de vergoeding die zal uitbetaald
wórden voor de bezetting van het huis,
gedurende de laatste maanden van het
liuurkontrakt. .

Antwoord: Wij zijn van gevoelen om
de vergoeding, verschuldigd gedurende
de maanden pacht, aan den huurder toe
te kennen daar hij in de onmogelijk-
heid is gesteld geweest zelf-te genieten
van zijn pachtrecht. en hierdoor aan-
spraak kan maken op vergoeding. Het
zal derhalve aan den vrederechter toe-
behooren uitspraak te doen in hoever
de.huurder een winstbejag heeft nage-
streefd." '

De toevallige schade aan het gebouw
kan door den eigenaar in herstel voor
oorlogschade ingerekend worden.

J. — Vraag: Mijn zuster is eigenares
van een cottage, zij is naar den vreemde
vertrokken en heeft bij monde, de zorg
over haar huis overgelaten aan een her-
bergier.

Ik ben alleen, naaste familie in mijn
hoedanigheid van broeder. Ik bezit geen
volmacht van haar. maar zij schreef mij
dat ik zou zorg dragen voor haar huis.

De herbergier in kwestie heeft menig
meubel uit het huis weggehaald om in
zijri eigen woning te gebruiken; nu heeft
hij het middel gevonden om drie huis-
gezinnen in het huis onder te brengen
tegen een huispacht van 100 fr. per
maand voor de drie huisgezinnen.

Ik wil natuurlijk in het eerste geval,
de meubels terug in het huis doen;
tweedens wil ik persoonlijk toezicht uit-
oefenen, de bewoners een behoorlijke
pacht zien betalen en desgevallend het
huis doen verlaten. Wat staat er mij te
doen?

'Antwoord: De volmacht mag worden
gegeven bij authentieke of onderhands
akt en zelfs bij monde, en de macht-
hebber kan worden verantwoordelijk ge-
steld over schade en intresten, hoofdens
niet uitvoering van zijn macht.

De macht eri het recht tot nazicht u
toegekend bij brief, is van zulken aard
dat de vroegere toegestane macht aan
den herbergier herroepen Is geworden en
dus móet worden aanzien als niet be-
staande indien gij de beteekening doet
van uw mandaat aan den herbergier dat
zegt: De aanstelling van eenen nieuwen
machtsdrager voor de e.enc en zelfde
zaak, geldt als herroeping van de eerste
aanstelling, vanaf den dag waarop deze
hiervan is beteekend geweest.

Het ware dus gewenscht per deur-
waardelijke akt, den herbergier behoor-
lijk te beteekenen. om alle misdrijf stop
te zetten,

E. G. N. —- Vraag: Ik heb een leening
aangegaan op hypotheek. De voorwaar-
den om af te lossen waren, bekendma-
king drie maanden vóór den vervaldag
der Intresten. Ik wil aflossen, doch de
persoon In kwestie Is sedert den oorlog
in het buitenland en ik kan hem niet
bereiken.

Hoe moet ik handelen om af te lossen
opdat de Intrest niet meer zou kunnen
aangerekend wórden tot na den oorlog?

Antwoord: Gezien uw. §chuldèischer
afwezig fs en hij geen machtdrager of
lasthebber heeft aangeduid, zult gil
uwen geldschieter moeten beteekenen,
per deurwaardelljke akt, ter domicilie
gekozen In de akt van leening, van den
opleg In hoofdsom en In Intresten, om
vervolgens Ingevolge artikel 1250 van het
burgerlijk wetboek uw gelden te storten
(er rechterlijke consignatiekas of alge-
meene Deposltokas van den Staat)

S P O

Voetbal

IEUWS

EINDELIJK VOETBAL ZONDAG A.S. !

De wedstrijden voor Zondag 22 Maart

Eindelijk kan de competitie dus Zon-
dag aanstaande hervat worden. Ver-
schillende interessante 'nummers prijken
op het programma, zoowel in Eerste B
als in-Bevordering A. Ziehier trouwens
de wedstrijden voor. den eerstkomenden
speeldag :

EERSTE AFDEELING B
R. C. Doornik — S. C. Charleroi
E. C. Brussel — Vilvoorde F. C.
F. C. Brugge — Oude God
Berchem Sport — Schaarbeek
Belgica — F. C. Ronse
C. S. Halle — U. S. Centre

Het valt onmiddellijk in 't oog dat de
drie kopploegen die aan huis optreden,
schijnbaar niet kunnen verliezen, zoo-
dat geen wi.'ssiging in den stand dezer
"elftallen te voorzien Is. Nochtans zal
R. C. Brussel het niet gemakkelijk heb-
ben om. Vilvoorde den nek te doen bui-
gen. De punten hebben echter meer
wa'arde voor de mannen van den Gan-
zenvijver dan deze van 't Achtersteen,
zoodat we' niet aarzelen de zege der
Racingers te voorspellen. Charleroi zal
het evenmin gemakkelijk hebben .te
Doornik, waar de locale Racing bekwaam
is een punt bij te houden. Club Ronse
hoopt eveneens op iets van den inzet
bij het vrij zwakke Belgica, terwijl U. S.
Centre sterk genoeg moet wezen om den
totalen inzet bij C. S. Halle te oogsten.

BEVORDERING A
Vigor-Hamme — S. K. St. Niklaas
S. K. Roeselare — V. G. Oostende
Kortrijk Sport — S. C. Meenen
R. C. Gent — Stade Moeskroen

V. G. staat voor een zware verplaat-
sing. Roeselare kende nog de nederlaag
niet op eigen veld en gewis zullen de
Oostendenaars alle zeilen moeten bij-
zetten om de helft van den inzet weg
te kapen. Wij zien hen hierin niet slagen.
De leider moet gemakkelijk kunnen win-
nen van het zwakke elftal van S. K. St.
Niklaas, maar des te harder, zal de strijd
zijn te Kortri;"k, waar Meenen op een
puntje rekent. We houden het voor een
zege der Leiezonen. R. C. Gent blijft ten-
slotte logischerwijze de meerdere op
Moeskroen, vrij zwak op verplaatsing.

Boksen
DECLERCQ EEN GOEDE BOKSER, ALS

HIJ GEOEFEND IS !

De uitslagen van het Zondagnamiddag
in het Sportpaleis te Oostende gehouden
boksfeest zijn de volgende:.

Liefhebbers 4x2 minuten:
Alfonso (70 kg.) Izegem slaat G. Ver-

mote (70 kg.) Oostende k.o, in r. 1.
D'Haenens (57 kg.) Oostende dwingt

Buysse .(58 kg.) Izegem tot opgave in
r. 2.

Desmet (58 kg.) Oostende wint van
De BcBuf (58 kg.) Izegem door stopzetten
ha r. 3.

Beroepsboksers 6 x 2 minuten:
Marly (57 kg.) Oostende en Verhellen

(58 kg.) Izegem deelen de punten.
Beroepsboksers 10x2 minuten:
Willems (50 kg.) wint op punten van

Verket (56 kg.) Charleroi.
F. Asseloos (57 kg.) Oostende wint op

punten van Jackie Deneef (55 kg.)
Brussel.

BeroepsbQksers 10x3, minuten:
Declercq (56 kg.) Oostende wint op

punten van Defrenne (56 kg.) Brussel.
Beschouwingen

Tijdens dit. boksfeest heeft de Oosten-
denaar Albert Declercq een voldoende
bewijs geleverd van zijn kunnen. Dit-
maal trad hij stevig geoefend onder het
ringlicht en de uitslag was dat Defrenne
geen schijn van kans op winnen kreeg.
De Oostendenaar liet een goeden in-
druk, werkte met snelle linkerhoek-
slagen, om dadelijk even vlug de tegen-
aanvallen te ontduiken. Vooral op • het
einde was de meerderheid van. den
plaatselijken bokser kenschetsend en
aan zijn zege viel niet te wrikken.

Flrmin Asseloos leverde een spannend,
maar eenigszins verward gevecht met
Jackie Deneef die o.i. te veel bokst. De
Brusselaar kwam o.m. met een gehavend
rechteroog op de ring en gelukkig voor
hem toonde de Oostendenaar zich zoo
sportief deze voor deri bezoeker gevoelige
plek te vermijden. Nochtans bokste De
neef zeer onzuiver, trof zelfs een paar
keeren te laag, zoodat de puntenover-
winning van Asseloos volkomen verdiend
mag genoemd.

Tegen Verket bokste de kleine Willems
de schoonste partij van dezen aantrek-
kelijken namiddag. Aanvankelijk kwam
de Oostendenaar sterk aan bod, dank
dubbelslagen tegen het lüf. Vanaf de
zesde ronde reageerde de Waal geweldig
en ofschoon Willems een .stevige repliek
gaf,, hing. zijn overwinning aan een
zi'dén draadje. Nochtans is deze zege
volkomen verdiend, want vergeten wij
niet dat de Oostendenaar de eerste ron-
den in zijn voordeel had.

Marly tenslotte kon op 't nippertje
een match nul afdwingen tegen Ver-
helle die aanvankelijk de meerdere was
en algemeen • den indruk gaf het I
zullen winnen. Een sterke reaktie van
den Oostendenaar in de slotronde bracht
hem tenslotte een verdienstelijke pun-
tendëeüng.

Zondag a.s. 22 Maart, in het Sportpaleis
SLAAT ROBENSYN OOK DEVOS K.O. ?

Nog zijn de tonen der jongste sukses-
volle meeting in onze stad niet heele-
maal weggestorven, of daar komt ma-
nager Vanhaverbeke reeds met een
nieuw programma aandraven, waarbij
Robensyn natuurlijk den bijzondersten
wedstrijd van den namiddag leveren zal.
Ditmaal zal de Oostendenaar het op zijn
beurt opnemen tegen August Devos, dien
wij reeds te'Oostende aan het werk za-
gen tegen Sys en All Gerard. Destijds
was de Merksemnaar een der sterkste
halfzwaargewichten van ons land en
zijn prestatie tegen Sys, die slechts met
de punten kon zegevieren, ligt nog in
eenieders geheugen. Thans echter zijn
andere mannen op den voorgrond ge-
treden en o.m. Robensyn die ten allen
prijze zijn zegereeks wil voortzetten en
er ernstig aan denkt den Antwerpenaar
in onkelé' ronden te verpletteren. Zal
hij hierin gelukken? Misschien wel, in-
dien hij op zijn hoede blijft en zelf niet
uitgeslagen wordt! Ja, alles Is mogelijk
en vergeten wij niet dat Devos, die hier
niets te verliezen, maar alles te winnen
heeft, er alles zal opzetten om den Oos-
tendenaar tijdens de eerste ronden er
uit te krijgen. Natuurlijk dat wij intüs-
schen Robensyn als favoriet dezer ont-
moeting aanduiden.

De nevenkampen lijken ons meer span-
nend. Zoo zal Maurlts Vanhaverbeke be-
roep moeten doen op al zijn kunnen om
den Antwerpenaar Vercammen te over-
winnen en ook In Cortes treft Willems
ditmaal een gevaarlijke tegenstrever. In
beide gevallen ligt een zege voor de be-
zoekers weggelegd, maar dé Oostende-
naars, flink op dreef, hopen hun zege-
rèëks te vervolgen". Wachten wij dus ge-

duldig den uitslag van deze ontmoetin-
gen af.

Tenslotte geeft Asseloos de repliek
aan Mondelaers. een sterke Antwerp-
sche kracht die enkele weken geleden
Verhelle te'Izegem zuiver met de punten
klopte. Ditmaal gelooven wij niet aan
een Oostendsche zege. tenware...

Twee spannende inleidingskampen vol-
ledigen dit keurig ineengewerkt pro-

ramma, waarvan de kampentabel luidt:
Liefhebbers 4 x 2 minuten:
Nachtegael (69 kg.) Oostende tegen

Verachtert (70 kg.) Antwerpen.
D'Haenens (57 kg.) Oostende tegen

Depauw (57 kg.) Antwerpen.
Beroepsboksers 8x2 minuten:
Asseloos (58 kg.) Oostende tegen" Mon-

delaers (58 kg.) Antwerpen.
Beroepsboksers 10x2 minuten:
Willems (50 kg.) Oostende tegen Cor-

tes (54 kg.) Antwerpen.
M. Vanhaverbeke (62 kg.) Oostende

tegen Vercammen (62 kg.) Antwerpen.
Beroepsboksers 10x3 minuten:
Robensyn (86 kg.) Oostende tegen

August Devos (86 kg.) Merksem.
Prijzen der plaatsen: 40, 30, 20, 15, 10

en 7 fr.
Lokatiebureelen als naar gewoonte en

eerste gongslag stipt te half drie.

WEDSTRIJDEN IN 'T VERSCHIET
VOOR KAREL SYS

Wij meldden reeds dat Karel Sys op
3 April aanstaande te Den Haag den
Hollandschen zwaargewichtkanipioen De
Groot zal ontmoeten. Anderzijds kunnen
wij er bijvoegen dat Gerrit Van Loon,
een andere Nederlander, onzen kampioen
op 26 April op eigen bodem zal ontmoe-
ten. Verder wordt onderhandeld om Sys
te Brussel te plaatsen tegen den Fransch-
man Ricole, terwijl Vanhaverbeke hem
eveneens graag dén hoofdkamp zou wil-
len doen leveren voor de ontworpen mee-
tingen te Brugge en te Gent. Eindelijk
schijnt er dus werk op de planken voor
den sympathieken Oostendschen vir-
tuoos te komen.

BIJ VEURNE B. C. >

Men weet dat drie beroepsboksers van
manager Decrop te Brussel aan den trok
waren. Lucidarme bevestigde zijn goede
forme tegen Mertens die reeds In "de
tweede ronde uitgeslagen werd. Van Loo
leverde een verdienstelijke partij tegen
Falize, die een gevleide 'puntenoverwin-
ning behaalde. Voorts moest Bert Du-
foor tenslotte met de punten het onder-
spit delven tegen Biron. .dien hij een
stevige repliek,gaf.

Op Zondag a.s. zal Dufoor voor de
tweede maal in strijd gebracht worden
met Vandesaffele die zijn middenge-
wichttitel der beide Vlaanderen op 't
spel zal zetten. Herinneren wij er aan
dat Dufoor tijdens eeri voorgaande ont-
moeting met den kampioen in r. 8 moest
opgeven. Ditmaal is de kans groot dat
de trofee te Veurne blijft. Als andere
beroepskampen dezer meeting: Lucidar-
me tegen Van Outryve (Moeskroen). en
de als beroepsbokser debuteerende Berto
tegen Vanden Bossche (Moeskroen).

Voorts is Oostende. in de vier liefheb-
berskampen vertegenwoordigd door: Ta-
bary (tegen Myny). Hubrouck (tegen
Boels), Desmejt (tegen' Sey.s) en Jong-
bloet (tegen Billy).

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

E. Vaiiderstraeten
Metsersstraat, 18 — Oostende
Handelsregister Oostende 3040

• •
CROWN CITRON

. CROWN LIMONADE
CROWN ORANCE•

Bijzondere prijzen voor voort-
verkoopers • .

(126)

Schaken
HET SCHAAKTORNOOI TE OOSTENDE
A. Van Lierde aan de leiding in reeks A

R. Haghebaert en F. Pannecoucke
hemen voorsprong in reeks B

Technische uitslagen der derde ronde:
REEKS A

A. Van Lierde — C. Vantuyne 1—0
J Blomme —- F. Dhondt 1/2—1/2
F. Teetaert — A. Dubois 1—0

REEKS B
M. Vermeire — R. Haghebaert 0—i
G. De Buf — H. De Gheselle 0—1
T Pannecoucke — J. Debeuckere 0—1
Mme Dubois — H. Broutin 0—1
F. Pannecoucke — Van Gyseghem 1—0

Wij herinneren alle scliaakliefhebbers,
zoowel beginnelingen als meter gevor-
derden, dat zij zich iedere maand (eiken
tweeden Zondagnamiddag) kunnen in-
schrijven voor deelname in het lokaal
Café Unie, Klein Parijs, alwaar zij het
volledig programma mogen raadplegen.

VRAAGSTUK Nr. 13
Sleutel Te7xe6 dreigt Te6-e5

als Kf5xTe6 2-Dg2xLd5 mat
als Lclxf4 2-Pe2d4 mat
als Rh2f3 2-Dg2h2 mat
als Ph2g4 2Dg2e4 mat
als d7xe6 2Dg2g6 mat
als g7xf6 2Te6xf6 mat

VRAAGSTUK 14
van Pieter Dank, Berchem •

Wit speelt en geeft mat In drie zetten
«Mat».

MEKANIEKE TOUW*, GAREN-
EN NETTENFABRIEKEN

Qstend S t a & Repeworks
N, V,

REEDERIJKAAI - OOSTENDE
Alfe benoodigdheden voor
Zeevaart, Zeevissqherij en
O p e n b a r e W e r k e n
Ma zou» « P u r f i n a »

DIESEL MOTOREN « SULZER JÏ

X300X



c BET VISSCHEBIJBLAD >

Toekomstplannen
(Vervolg van bladz. 1)

-• D,e Nationale Spoorwegmaatschappij
had daar ter plaats de millioenen ku-
biek meter grond gevonden die zij noo-
dig had om den hoogen spoorwegdijk
aan te. leggen die zou toelaten de spoor-
lijn op Torhout met het zeestation te
verbinden.

Dergelijke voorbeelden bestaan er
meer, waar officieele diensten zich ge-
dragen alsof samenwerking voor 't nut
van 't algemeen uit den booze ware.

Daar de visschei'shaven van Oostende
bij den terugkeer van den vrede waar-
schijnlijk grondige herstellingen zal
moeten ondergaan, biedt zich misschien
voor onze scheepsbouwers, die zich thans
op hun oude veroordeelde zaten zoo ver-
dienstelijk maken door onze onmisbare
kustvisschersvloot herop te knappen,
eene gelegenheid aan om hunne vroe-
gere wenschen opnieuw te doen gelden.

Wellicht zal de dienst voor 's lands
wederopbouw, die praktisch en modern
schijnt aangelegd te zijn, de Oostend-
sche scheepswerven niet alleen een
plaats toewijzen waar ze hun bedrijvig-
heid kunnen ontplooien, maar hun ook
een zekere samenwerking opleggen voor
wat het gebruik van gemeenzame rol-
hellingen, kranen, rolbruggen, enz., be-
treft.

Misschien zal er ook wat minder naar
het monumentaal uitzicht en wat meer
naar den praktischen kant worden uit-
gezien. Opvallend is het immers, hoe-
veel eenvoudiger de vischhallen in de
ons omringende landen aangelegd zijn
dan bij ons.

De nieuwe vischmijn van Oostende,
met haar prachtige vensterramen en
andere versieringen, stelt, onder oog-
punt van uiterlijke sierlijkheid, alle an-
dere vischmijnen in de schaduw. Maar
wij zijn de overtuiging toegedaan dat,
zoo men de eenvoudiger bouwtrant van

• andere moderne vischmijnen had ge-
volgd, men met hetzelfde geld een veel
grootere vischmijn Had kunnen aanleg-
gen en toerusten.

Dan had men het treurige schouwspel
niet beleefd van een verlengde kaai te
zien aanleggen zonder plaveisel en zon-
der vischhalle. twee hoofdvereischten
voor een behoorlijk verloop der werk-
zaamheden in een moderne visschers-
haven.

Waar grootere havens het met een-
voudiger instellingen kunnen, doen, ziet
men njet goed in, waarom bij ons praal-
werk moet geleverd worden.

De toekomst zal uitwijzen of ook hierin
nieuwe banen zullen worden ingeslagen

&
Zeebrugge, onze jongste visschers-

haven, die haar ontstaan te danken
heeft aan den grootheidsöroom waaruit
ook Brugge-zeehaven en het zeekanaal
-geboren zijn, had de grootste verwach-
tingen doen ontstaan.

Zij heeft ook een niet te onderschat-
ten vlucht genomen dank eenerzijds aan
do Heistsche vissehersvloot, die er al
dadelijk gebruik van gemaakt heeft,
liever dan de visch zooals voorheen op
het strand té lossen, anderzijds aan een
aantal Boekhoutér visschers. die er zich
met hun platbodems gevestigd hebben
en .ten slötte aan het initiatief van
nieuwe krachten die in enkele jaren
tijds eene specifiek Zeebrugsche vis-
sehersvloot hebben tot stand gebracht,
wat aan deze kusthayen heeft toege-
laten in de globale vischopbrengst een
eervolle plaats in te nemen na Oostende
en vóór Nieuwp'oort.

Evenals deze laatste haven echter, kan
de Zeebrugsche visscherskom, wegens
gebrek aan diepte, geen groote visschers-
vaartuigen bergen en blijft haar terrein
dus beperkt tot de kust- en kleine diep-
zeevisscherij.

Beweren dat daar verbetering aan te
brengen is zou wel gewaagd zijn, nu de
feiten al de onheilspellende voorzeggin-
gen van den Heer Ingenieur hydrograaf
Van Mierlo gelijk gegeven hebben, die
met eene mathematische juistheid heeft
aangetoond hoe, ondanks de kostelijk-
ste baggerwerken. slijk en zand zich on-
weerstaanbaar zouden öphoopen, daar
waar men gehoopt had "diep water te
hebben.

in eene der verscheidene brochuren
die hij heeft in het licht gezonden om
aan te duiden wat er Zeebrugge en zijn
havendam te wachten stond, heeft hij
zelfs voorspeld dat. zoo ooit de kostbare
baggerwerken moesten onderbroken wor-
den,, zelfs het regelmatig gebruik der
visschershaven een kommervol vraag-
stuk zou worden.

Onze moedige Zeebrugsche visschers
weten thans best wat er .van is en zien
angstvallig de toekomst te gemoet.

Enkele jaren geleden schreef Ing. Van
Mierlo dat het nog' tijd was om de
havengeul van Zeebrugge voor tamelijk
diep© schepen bevaarbaar te houden, op
voorwaarde, dat het toegemets.te sta-
ketseldeel van de pier onverwijld zou
worden opengemaakt en de strooming
van vloed en ebbe zoodanig zou worden
geleid, dat zij de havengeul zou schuren.
Een nauwkeurig plan wordt desaan-
gaande in een zijner brochuren opge-
geven.

Die raad van hem die men langen
tijd een verwaande ongeluksprofeet heeft
genoemd, maar die de feiten ons ver-
plichten als een bekwaam en klaarziend
technicus te aanzien, werd niet gevolgd
en de toestand kan dan ook volstrekt
niet rooskleurig genoemd worden.

Zullen de visschersvaartuigen, die Zee-
brugge als thuishaven verkozen hebben,
verplicht zijn te verhuizen of zullen wij
opnieuw, zooals voorheen, platbodems
hun vangsten op het strand onzer Oost-
kust zien lossen?

De groote zandbank, die zich in de
reede zelf van Zeebrugge gevormd heeft
en door de machtige pier tegen zwaren
golfslag beschermd wordt, zou wellicht
een geschikte plaats voor het stranden
van platbodems bieden.

Maar — wijl wij toch naar oplossingen
aan 't zoeken zijn — zou er wezenlijk
geen middel zijn om het deel van de
pier dat nog nooit voor den handel ge-
bruikt is geweest, ten dienste van de
visscherij te stellen?

Plaats biedt dit deel genoeg om er
een ruime vischmijn op te bouwen met
al wat er bij behoort. 'Trein en tram
bedienen de pier.

Zou er tusschen de hooger genoemde
noodlottige zandbank en het strand dat
zich, van de pier tot aan het staketsel
der havengeul over ongeveer een kilo-
meter uitstrekt, niet een groote spuikom
kunnen gegraven worden, die zou toe-
laten een voldoenden diepgang te be-
houden in het vaarwater langs de pier
v/aar de vlsschersvaartuigen zouden
kunnen aanleggen?

Door het spuien zou het daar aan-
wezige slijk en zand zich misschien wel
eenige honderden meter verder ophoo-
pen, maar daar zouden ze wellicht voor
kleine visschersvaartuigen in dit die-
rere gedeelte geen onoverkomelijke hin-
derpaal vormen en zouden, gezien hun
geringen omvang, doelmatig zonder
overdreven kosten tijdig kunnen bestre-
den worden, zooals trouwens in al de
andere kusthavens noodzakelijk gedaan
wordt.

En waarom zouden geen twee uitgan-
gen aan die spuikom kunnen gemaakt
worden, de eene aan het Westelijk uit-

einde om de vaargeul langs de pier te
schuren, de andere Oostelijk, om de
havengeul naar 't zeekanaal te helpen
op diepte houden zooals de Heer Inge-
nieur Van Mierlo had voorgesteld te be-
werkstelligen door het terug openmaken
van het toegemetste staketseldeel der
pier Aldus zou de groote spuikom beur-
telings de beide vaargeulen kunnen be-
dienen.

Die werken zouden natuurlijk een
ronde som kosten, doch die niet zou te
vergelijken zijn met de millioenen en
millioenen, die totnogtoe besteed wer-
den aan werken die. ondanks de tegen-
overgestelde beweringen der deskundi-
gen, een totaal negatieven uitslag heb-
ben gegeven.

We zijn niet bevoegd om te oordeelen
of ook onze oplossing geen ijdele droom
is, die bij de eerste technische berede-
neering moet in het niet vergaan.

Maar wordt er niet beweerd dat het
grootste deel der ontdekkingen, uitvin-
dingen en verbeteringen die de be-
schaafde landen van de andere onder-
scheiden, te danken zijn aan die droo-
mers, die nooit voldane hervormers, die
onvermoeibare plannenmakers, waarop
de alledaagsche mensch. hij die zich
vergenoegt «met het zeet;« mee te gaan»
doorgaans met argwaan, zooniet met
medelijden neerziet?

Laat ons dan, in afwachting van de
deskundige vernieling, maar rustig
voortdroomen :

Vanaf de spoorbaan tot aan de haven-
geul van Zeerugge strekt zich, tusschen
strand en autobaan, eene vlakte uit die
waarschijnlijk bestemd was voor de
handel- en nijvc-rheidsgebouwen, die
het drukke scheepvaartverkeer in de
reede van Zeebrugge moesten doen op-
rijzen. Maar dit is werkelijk een droom
geweest die zich nooit verwezenlijkt
heeft.

Welnu, op die ongebruikte vlakte, die
nog steeds op een benuttiging wacht, is
er plaats voor een gansch visschersdorp.

Waarom zou de Maatschappij der
Brugsche Zeevaartwerken, eigenares dier
gronden, aan eiken gehuwden visscher
die uit Zeebrugge vaart geen erf aan-
bieden waarop hij, met goedkoop kre-
diet van de Maatschappij der werkmans-
woningen, een gerieflijk huisje zou kun-
nen doen bouwen?

Met een weinig verbeelding ziet men
daar reeds dit vlijtig visschersdorp op-
rijzen met zijne kraaknette huisjes, zijn
speelplaats .voor de blozende kinderen,
zijn gildehuis, zijn eigen strand waar
d'oudjes hun pijpje rooken en de jon-
geren in 't water ploeteren.

Langs de overzijde van de breede spui-
kom'zou de Jthans vervloekte zandbank,
nog behoorlijk opgehoogd met het üit-
gebaggerde zand uit de spuikom, een
schiereiland vormen waar alle nevenbe-
drijven die naast en door de vïsscherij
leven, hun werkzaamheden zouden kun-
nen verrichten zonder ook in het minst
het verkeer, de rust of het genot te
storen der vroolijke badgasten.

En wat gedaan met de huidige vis-
schershaven? zal men vragen. Ze zou
wellicht een uitstekende schuilhaven
zijn voor de honderden pleziervaartui-
gen met platten bodem of weinig diep-
gang, die in dé Zomermaanden de breede
wateren van Schelde en Maas doorkrui-
sen, maar die zich meestal niet verder
wagen dan Vlissingen en hét kanaal van
Middelburg.

De puike Zomerbevolking van Knokke,
Zoute en Duinbergen zou aldus haar
wensch kunnen vervullen om over een
kleine schuilhaven te beschikken.

Wellicht zouden de jachtjes daar ook
overwinteren en nu en dan eens het be-
zoek ontvangen van hun eigenaars — de
afstand speelt voortaan geen rol meer
— om de onderhouds- en herstellings-
werken na te gaan die vlijtige en be-
kwame arbeiders van de streek ter plaats
zouden uitvefcren.

Aldus zou niet alleen de visscherij ge-
diend zi;h, maar ook de zeil- en motor-
sport, die in ons land van waterwegen
nog steeds over geen eigen jachthaven
beschikt.

Blankenberge heeft in de laatste 25
jaar als visschershaven maar een be-
scheiden rol gespeeld en haar huidige
afmetingen en geringen diepgang ma-
ken het haar onmogelijk een haven van
groo.te beteekenis te worden.

Wel hebben er plannen bestaan die
den aanbouw van een gansch nieuw
havencomplex op den linkeroever voor-
zagen, wel beweerden de achtereenvol-
gende burgemeesters dat binnenkort de
hand zou aan 't werk geslagen worden.

Niemand schijnt het te durven zeggen,
maar het lange uitblijven van een be-
slissing doet vermoeden dat de bevoegde
instanties oordeelen dat het geen zin
zou hebben een nieuwe visschershaven
aan te leggen op enkele kilometer af-
stand van een haven, waar een vloot
van meer dan 150 flinke vaartuigen
thuishoort. •

Wanneer de verbeteringen die deze
schuilhaven in een nabije toekomst zal
vereischen en die haar economisch be-
lang ten volle rechtvaardigt.'zullen zijn
verwezenlijkt, zullen de ondernemende
jonge visschers van Blankenberge, even-
als deze van Heisc, zich meer en meer
voelen aangetrokken naar Zeebrugge,
die geroepen is om de eenige visschers-
haven van den Oosthoek te worden, zoo-
als Nieuwpoort steeds de eenige haven
van den Westhoek geweest is.

Eenige private'belangen zullen daar-
door wel tijdelijk in het gedrang komen,
maar ook deze zullen zich moeten we-
ten aan te passen aan de maatregelen
in 't belang van 't algemeene genomen.

Dat onze badplaatsen ook zonder vis-
schershaven kunnen groeien en bloeien,
wordt bewezen door tal van andere kust-
gemeenten die het sieraad uitmaken van
ons Noordzeestrand en het is niet ver-
metel te beweren dat juist de oprui-
ming harer visschershaven aan Blan-
kenberge de mogelijkheid zou bieden om
zich langs den Westkant heerlijk uit te
breiden en te moderniseeren.

A
Boekhoute en de andere Schelde-

havens hebben wij niet vergeten. In het
volgend hoofdstuk komen zii aan de
beurt.

VERITAS.

UIT DE STREEK

'.'or2okorlngsmaalschappl)

DOOR IIIJCII VOLK. OP ftl/CH BODEM
39, FranVrilVlol ^ ANTWERPEN
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Blankenberge
APOTHEEKDIENST

Zondag 22 Maart zal de apotheek O.
Vogels,. hoek Bakker- en Nieuwstraat,
gansch den dag open zijn.
FONTEINIERSDIENST

Vanaf Zondag 22 tot en met Zater-
dag 28 Maart, zal de fonteinier Boute
Henri, 72, de Smefe de Naeyerlaan, den
dienst waarnemen.
CINEMA'S

Programma van Vrijdag 20 tot en met
Donderdag 26 Maart:

COLISEE. Kerkstraat. — 1. Ufa-actua-
liteiten; 2. Cultuurfilm; 3. «Christine of
de onvolkomene Liefdes» met Gisela Uh-
len, Willy Fritsch, Ida Wust en Liliane
Raid.

PALLADIUM, Kerkstraat. — l. Ufa-
actualiteiten; 2. Documentaire film; 3.
«Alkazar» (verdediging van de vesting
uit den Spaanschen burgeroorlog) met
Auguste Genina's en Mirella Balin.

Zondagnamiddagvertooning te 3 uur.
Avondvertooning te 7.30 uur.
aOOD-KRUlSBERICHT

Zooals gansch het land door, wordt
van 22 tot 29 Maart e.k. de Week van
het Roode Kruis, ingericht. Ter gelegen-
heid van de week zal er door het plaat-
selijk comité, op 29 Maart een geldinza-
meling, ten voordeele van onze krijgsge-
vangenen, plaats hebben.

Verder is een feest voor de kleinen en
een feest voor de grooten in het ver-
schiet. Het bestuur heeft reeds de noo-
dige voetstappen gedaan om deze moge-
lijkheden te kunnen verwezenlijken.

Voor de kleine is het bi;"na zeker dat
ze een aangenamen namiddag, in liet
oppentheater, zullen kunnen doorbren-
gen en voor de liefhebbers van toóneel
wordt de mogelijkheid van een opvoering
van «Kabouters in de Stad» door onze
zusterafdeeling van Knokke in 't voor-
uitzicht gesteld.

Mevr. Wed. Coene stond opnieuw dit
jaar bereidwillig haar winkel af aan
onze afdeeling en er zal aldaar, een
sehoone verkoopstand ingericht worden.

We weten dat de Blankenbergsche be-
volking onze werking zeer genegen is en
het bestuur heeft dan ook de stelligs
overtuiging dat de week van het Roode
Kruis 1942. nog een schooner resultaat
zal opleveren dan verleden jaar, onza
krijgsgevangenen ten bate.

Een bezoek aan het Lazareth Hotel
D'Hondt azl stellig heel zeker in den
smaak der bevolking vallen.
KON. GILD ST SEBASTIAAN

Op overdekte wip. — Op Zondag 22
Maart beschrijving van 500 fr. gewaar-
borgd op 2 spelen hoog. Inleg 15 fr. Te-
rug 10 fr. 20 primes van 5 fr. meer. Be-
gin te 3 uur. Gratis 140 fr. De laatste 3
vogels: 40, 30, 20 fr. De drie kleuren 50
fr.

Liggende wip. — Beschrijving 200 fr.
Inleg 8,75 fr. Terug 6 fr. 2 spelen hoog,
begin te 3 uur.

Beschrijvers: De Keyser Jos., Svbout
Jos., Claeys Frans, Segaert Juste, Wil-
lems Pierre.
BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Dhoore Germain. Lissewe-
ge; Geldof Jacqueline. Uitkerke; CÏaeys
Laurette, Koninginnelaan. 9.

Overlijdens: Lenoir Octavie, 67 jaar,
wed. De Wulf Eugeen. Slachthuisstraat,
49; 'Sterck Marie, 74 jaar, ongeh. Van
Beersstraat, 9.

Huwelijksafkondigingen: Falleyn Jo-
zef met Wallyn. Maria, beiden alhier:
Herreboudt Raymond. Brugge met Bon-
cquet Fernande. alhier.
OFFICIEELE RAVITAILLEERINGS- -
BERICHTEN

Uitdeeling der zegels voor de periode
April: Vanaf Maandag 23 Maart e.k.
wordt er aangevangen met de uitdeeling
van de zegels, volgens de hieronder aan-
geduide regeling:

Maandag 23 Maart: van Akkerstraat
tot en met Groenestraat:

.Dinsdag 24 Maart: van G. Gezellestr.
tot en met Kemmelbergstraat;

Woensdag 25 Maart: van Kerkstraat
tot en met Molenstraat;

Donderdag 26 Maart: van KTieuwpoort-
straat tot en met B. Van'Dammestraat;

Vrijdag 27 Maart: van S. Vernieuwe-
straat tot en met Van Monsstraat; •

Zaterdag 28 Maart: van Van Muilem-
straat tot en met Zuidlaan.

De zegels moeten stipt op den vast-
gestelden dag afgehaald worden. Gedu-
rende de uitdeeling zijn de bureelen open
van 9 tot.11.45 en van 14 tot 16.45 uur,
den Zaterdag namiddag uitgezonderd.

Aardappelkontrakten. — De formulie-
ren voor aardappelkontrakten worden
afgeleverd iederen werkdag van 10 tot
11.45 u., aan winket nr. 3. De particu-
lieren moeten zich eerst akkoord stellen
met een landbouwer vooraleer formulie-
ren aan te vragen. Zie omtrent aardap-
pelkontrakten, blz. 2.

De beenhouwersworden nogmaals ver-
wittigd dat de zegelborderellen den
Maandag 's voormiddags moeten inge-
bracht worden, willen ze den Dinsdag
hun machtiging bekomen. Voortaan zul-
len de bureelen ook op dezrj dagen 's na-
middags gesloten blijven voor de been-
houwers en geen zegelboro'erellen zullen
nog aanvaard worden.

fERUG UIT ZWITSERLAND
Na een heerlijk tijdperk van 3 maan-

den, zijn onze 7 Blankenbergsche kin-
deren teruggekeerd. Overgelukkig om al
het genotene, blakend van gezondheid,
innerlijk en uiterlijk versteekt. Allen vol
lof over de gulle hérbergzïiamheid van
die menschen, die gedurende vele we-
ken, vol toewijding voor hen gezorgd en
hen vertroeteld hebben, en dit alles in
het mooiste kader van de wonderschoone
natuur. Een heerlijk tijdstip waarop de
jonge kinderhart.'es met dankbaarheid
zullen terugblikken.
GROOT POPPENTHEATER.

Op 22 Maart e.k. wordt de Blanken-
bergsche jeugd vergast op een mooien
namiddag. Inderdaad, dleit namiddag
wordt door den gekenden kunstenaar In
dit genre, heer L. Verhaert, uit De Panne,
twee vertooningen gegeven In de groote
zaal van het Lazareth van het Roode
Kruis, «Hotel D'HondU, Kerkstraat 28
alhier. De eerste vertooning gaat door
te "13.30 u., de tweede te 15.30 u. Er
wordt aangeraden zooveel mogelijk naar
de vertooning van 13.30 u. te komen,
daar bijna alle plaatsen voor de tweede
^uitverkocht zijn.

Brugge
BIJ « VUURKRUISEN-BRUGGE »-

Het inlichtingsbureel zetelt Zondag 22
in het lokaal, 15, Koning AJbertplaats,
Men gelieve eerst het Inlichtingsbureel
te raadplegen vooraleer gelijk welke aan-
vraag te richten tot gelijk welke over-
heid. Al de leden worden verzocht gedu-
rende de maand Maart een verplichte

bijdrage van één frank op het bureel Jte
komen storten. He'c totaal bedrag zal
bestemd worden om een «pakje, aan de
krijgsgevangen kameraden op te sturen.

BIJ DE TECHNISCHE DIENST DER
STAD BRUGGE '

Een intieme plechtigheid greep. Woens-
dag plaats in de bureelen van den tëch-
nischen Dienst waar de Heer Desmet op
70-jarigen ouderdom op pensioen ging.

Breedene
BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Seghers Jeannine, dochter
van Raymond en Meeschaert Nathalie;
Stragier Simöne, d.v. Edmond eri Watty
Irma; Coulier Erik. van Andreas en
Tack Louisa.

Huwelijken: Logghe Alfons, werkman,
wonende jte Bekegem en Jonckheere
Marguerite, z.b., wonende alhier.

Overlijden: Dutreeuw August, 77 jaar,
wed. van Defraeye Ludovica, overleden
te Oostende.
UITDEELING DER RANTSOENEE-
RINGSZEGELS

1. Voor de'gewone verbruikers: Woens-
dag 25 Maart nrs. 437.001 tot 440.000;
Donderdag 26 Maart nrs 440.001 tot
442.000; Vrijdag 27 Maart nr 442.Ö01 en
volgende. Op deze dagen kunnen de
landbouwers geen rantsoeneeringszegels
bekomen.

2. Voor de landbouwers en de perso-
nen die een huisslachting gedaan heb-
ben: Maandag 30 Maart, voormiddag, de
letters A tot en met M; Dinsdag voor-
middag, N tot en met Z.

3. Bijzegels aan zwangere vrouwen en
kraamvrouwen: Maandag 30 en Dinsdag
31 Maart 's namiddags.

Het "bureel, school Ibis, is geopend
iederen dag van 9 tot 12 en van 14 tot
17 uur.
J3EVOORRADINGSBERICHTEN

— Aan de kleinhandelaars wordt het
volgende ter kennis gebracht:

De zegelborderellen moeten volkomen
leesbaar zijn ingevuld en elk jnoet ver-
melden: de naam der gemeente; naam
en adres van den kleinhandelaar, de
afgifte-datum van het borderel, het
daarop voorkomend getal zegels, het
nummer van het product (bijv. Nr 1
voor zegels Nr 1), een volgnummer in
den rechterhoek van ieder borderel
wanneer eenzelfde machtiging door meer
dan een borderel wordt gerechtvaardigd.
De zegels dienen met zorg geplakt, 10
zegels per rij eri 100 zegels per blad. Wie
zich aan deze onderrichtingen met houdt
zal in het vervolg de borderellen gewei-
gerd worden. t

— Bij besluit der Hoofdgroepeering
Graangëwassen en Veevoeders wordt de
aflevering van zegels aan de melkkoeien
gestaakt. Het is dus onnoodig zich daar-
voor aan te bieden.

— De kraamvrouwen en zwangere
vrouwen die volgens het jongste besluit
recht hebben op een aanvullend rant-
soen mogen zich nog steeds aanbieden
ten gemeentehuize. bureel van Bevoor-
rading, School Ibis, 's morgens van 9 tot
12 uur.
IN ENKELE WOORDEN.;.

— Naar verluidt werd een voorstel in-
gediend tot het oprichten van een pers-
bureau.

— Wij hebben gemeld dat een inschrij-
ving werd opgenomen voor de melkbe-
deelïng, Ieder inwoner heeft wekelijks
recht op één liter afgeroomde melk.

— Door L. B. werd in de afgeloopen
week overgegaan tot de uitreiking van
bijzondere lijsten, waarop o.m. de sa-
menstelling van het gezin voorkomt.
SPORTNIEUWS

Wij zullen nu ook weer regelmatig en-
kele lijnen wijden aan de verrichtingen
van onze lokale wegrenners.

Zondag ging er te Jabbeke een oefenrit
door van «Sport en Welzijn». 13 renners
namen he.t vertrek. Slechts op het ein-
de gelukte een ontsnapping en het was
ten slotte Deschacht uib Roksem die
de koers won.'

Uitslag: i; Deschacht; 2. Coulus; 3.
Dekeyser; 4. Vandendriessche; 5. Goet-
hals. Karel Vanloo werd achtste.

In deze eerste oefenrijfc hebben de
Breedensche jongens kranig van zich af-
gebeten, bijzonder Vanloo Karel was bui-
tengewoon strijdlustig, terwijl Goethals
ribg enkele wedstrijden mist om weer
volledig op dreef te komen. Een ding
weten wij: Goethals breekt dit jaar be-
slist door ! Wij wenschen onzen vriend
intusschen alle mogelijke successen. :
•«••>•••••••••••••«•*••*•»••••••»•«••«••••••

Nieuwpoort
AAN DE HERBERGIERS HOTELIERS
EN SPIJSHUISHOUDERS

De herbergiers, .hoteliers en spijshuis-
houders, die muziekstukken ten gehoore
geven aan hun klienten, moeten weten
dat er dienen auteursrechten te worden
betaald.

De Nationale Vereeniging voor Auteurs-
rechten (Navea) alleen is gemachtigd
kontrakten af te sluiten en auteursrech-
ten te innen.

Daar er vele klachten geuit worden,
heeft de Hoofdgroepeering Toerisme be-
sloten zich met deze zaak bezig, te hou-
den.

Al de provinciale en gewestelijke lei-
ders en adjunktleiders der groepeering
Hotelwezen, hebben een rondschrijven
ontvangen met verzoek onmiddellijk een
onderzoek in te stellen bij de herbergiers,
hoteliers en spijshuishouders.

De belanghebbenden van Nieuwpoort
kunnen zich wen den tot den heer A. Du-
mon, Kaaistraat, 3,. adjunktleider.

Alle klachten en opmerkingen zullen
bereidwillig worden aangeteekend en aan
de hoofdgroepeering worden overge-
maakt. Dit onderzoek is gesloten op
einde Maart 1942.
DE «HAFEN-AUSWEISEN»

De heer Hafenkommandant van Nieuw-
poort maakt bekend dat alle toelatings-
bewijzen tot het betreden van het haven-
gebied, slechts nog geldig zijn tot 31
Maart.

Vanaf 1 April worden door de Hafen-
ueberwachungstelle nieuwe «ausweisen»
afgeleverd aan de toegelaten visschers,
alsook bij uitzonderingsgevallen aan bur-
gerspersonen wier aanwezigheid op de
kaaien, door hun bezigheden gewettigd
Is.
REISPASSEN OM HET KUSTGEBIED
TE VERLATEN

De personen die zich naar het Ver-
keersbureau van Veurne moeten begeven
om een relspas of de verlenging van hun
«scheln», worden aangeraden, dit om
geen nuttelooze reis te maken, eerst hun
cenzelvigheidskaart goed na te zien.
Oude kaarten zijn niet meel geldig. Deze
vernieuwd vóór 1 Januari zijn evenmin
geldig. Het is dus zeer geraadzaam aan
winket 1, Stadhuis, daarover enkele In-
lichtingen In te winnen.
BIJ «DE VLAG». -.

Bonte muziek- en variété-avond. — Op
Maandag 23 Maart te 19 uur. tri de zaal

«Zannekin», zal de variéJtê-groep «Bunte
Bühne» onder de leiding van Franz Fellx
optreden met een uitgelezen bont pro-
gramma: een cocktail van dansen, zang.
en schetsen die den kieskeurigsten be-
zoeker zal bevredigen. Toegangsgeld 5 fr.
Vlagleden betalen halven prijs.

Filmavond. — Donderdag 26 Maart,
te 19" uur, in Kino «Zannekim; richt de
«Vlag-öel Nieuwpoort» een filmavond In
met op het programma: «De Eeuwige
Jood», aangevuld mei belangrijke bij-
film. Toegangsgeld 4 fr. Vlagleden 2 fr.
PLAATSEN VAN PROVINCIAAL
BEAMBTE

De personen die verlangen ingeschre-
ven te worden op de lijsten van de kan-
didaten voor het eventue'el te begeven
plaatsen van provinciaal beambte in
West-Vlaanderen, worden verzocht vóór
einde Maart 1942, een aanvraag te rich-
ten tot den heer Goeverneur der Pro-
vincie te Brugge.

Kunnen alleen in aanmerking komen
de personen die den leeftijd van 18 tot
40 jaar bereikt hebben; Voor de oud-
strijders en daarmede gelijkgestelderi
45 jaar. • <
' De belangstellenden dienen biji hunnd
aanvraag te voegen: afschrift van de
dlplomas of getuigschriften van genoten
onderwijs, getuigschrift van goed gedrag
en zeden, en aan hunne militieverplich-
tingen voldaan hebben.

De kandidaten moeten ook de ver-?
plichting aangaan in geval van benoe-
ming, de stad te gaan bewonen waar zij
zullen te werk gesteld worden.
ZEEPKAARTEN C

De zeepKaarten C voor de kinderen be-
neden de 8 jaar. kunnen vanaf heden
afgehaald worden aan de loketten van
den Beyoorradingsdienst, Stadhuis, Ie
verdieping. . .
BIJ ONZE VISSCHERS

Op een der vaartuigen werd'beslag ge-
legd op een paar honderd kilo's haring,
die in het ruim verborgen lagen en waar-
schijnlijk voor de zwarte markt bestemd
waren.

De haringkampagne blijkt thans ten
einde geloopen. Voortaan zal terug nor-
maal per ploeg uitgevaren worden op
bepaalde afstanden van de kust. De vis-
schers mogen de Fransche grens niet
meer overschrijden.
BURGERLIJKE STAND v.

Geboorten: Legein August, z.v. Lode-
wijk en Neut Simonne: Goeman André,
z.v. Marcel en Vandebeuckelaere Maria;
Legein Ericia, d.v. Leopold en Platevoet
Maria; Beschuyt Liliane, d.v. Jozef en
Van Elverdinghe Rachel. •
CINEMA'S

NOVA. — «Miquette». met Lilian Har-
vey, Lucieri Baroux en André Lefaur;
Kultuurfilm; Ufa-wereldgebeurtenissen.

ZANNEKÏN. — « Droommuziek », met
Martha Harell en Benjamino Glgll; kul-
tuurf ilm en Ufa-aktualiteiten.

Heist
PING-PONG

P. P. Club Duinbergen die Zondag te
Knokke speelde tegen Olympic verloor
er met 5—3. •

De Cirkel daarentegen haalde een nip-
te zege tegen De Snoeks uit Knokke :
5—5 en 22 sets voor 17.

De B ploeg van E. P. Polo Club Heist
verloor nipt tegen de B ploeg van De
Snoeks mét 5—5 en 13 sets voor 15!

De komende matchen: Zondag 22
Maart komt de sterkste ploeg van West-
Vlaanderen «Tip Top Club Blankenber-
ge» naar Heist om er «De Cirkel» te be-
kampen in het lokaal «Piccolo» Statie-
plein. Dit is de gewichtigste schok van
de kust waar de twee sterkste ploegen
tegenover • elkaar staan. Aanvang te 15
uur.

De B ploegen van P. P. Polo Club Heist
en De Snoeks Knokke ontmoeten elkaar
Zondag a.s. te 14.30 uur in Caf «Cap
Nord» te Knokke.

APOTHEEKDIENST
Zondag 22 Maart zal de apotheek van

den ueer J. Lamoral. Prins Albertstraat,
open zijn van 9.30 tot 12 en van 16 tot
19 uur.
BIOSCOOP

Deze week op het p'rogramma van
«Royal Ciné» benevens de Ufa-actuali-
teitën en een kultuurf ilm de sehoone
film «Brand op den Oceaan». De ver-
tooningen gaan door als naar gewoonte.
DAVIDSFONDS

Op Maandag 25 Maart te 19 uur in de
zaal «Nerum Novarum» komt de heer
Juul Filliaert van Nieuwpoort spreken
over; De laatste Vlaamsche IJsland-
vaarders».

Het interessante onderwerp en de
heer spreker, die reeds vaak met bijval
optrad in verscheidene Davidsfondsaf-
deelingen, zijn een waarborg voor de
degelijkheid van den avond. Het bestuur
rekent er dan ook op dat alle leden er
zullen aan houden deze voordracht bij
te wonen.

AAN DE BEVOLKING , v ; , ,
De heer J. Verhelst.'Vlamlhkstraat

laat weten aan de bevolking dat zlj'd
met een landbouwer een aardappelkol
trakt hebben afgesloten en! bij gebrel
aan een relspas of tüd niet kunnen
heh den landbouwer mogen aandt.
met volledig adres. Hij zal de' noodig.
stappen doen tot de aardappelen.-in d3
kelder zijn. Zich aanmelden iedere"
avond om 7 uur en den ZonöagnamUj
dag. •

SCHOON QEBAAR!
Voor een viertal weken overleed teij

gevolge van een: verwonding opgeloope
in het TarmnattenbëdrUf. in het gast
huis te Brugge, Van Wynsberghe Hond
ré. De overledene liet een. weduwe md
2 minderjarige kinderen na. De leldin.
der Tarnmattenfabrlek gaf een milde tl
gemoetkoming aan de weduwe en li |
nog een omhaling doen in de verschil
lende werkplaatsen. Deze oproep wer
ten volle door de arbeiders beantwoord
want niet minder dan 2.100 fr. in
geheel werden ingebracht. Deze werdèl
de weduwe ter hand gesteld in de
haar wat-te helpen in de moeilijke tijdj
omstandigheden. •

Voorwaar een edel gebaar vanwege „
leiding en de arbeiders der Tarnmatteii
fabriek, die hebben getoond dat solid^
riteit bij hen geen ijdel woord is.
TtfÓNEEL

Verleden Zondag noodigde het volki
tooneel «Excelsior» Heist ons weer uit o|
een luisterrijk fooneelfeest. En laat on
maar onmiddellijk zeggen dat' wij zei]
den of nooit hier ter stede een vert.
ping konden bijwonen die ook maar il
de verste verte de opvoering van Jol
Smits' «'t Vatikaan spreekt», benaderdJ

Wat wij het meest hebben bewonder
is moeilijk te zeggen." ̂ a s het Kët önt]
roerende spel van O. Groshart die in
rol van den blinden bankierszoon ons:_
menigmaal wist te boeien, of was-het
buitengewone vertolking van Agnès, zijl
vrouw, door Mej. Vandecasteele die doe
haar meesterlijke uitbeelding ons aan
geriaam verraste ? Ook de heer W. VeJ
meersch, bekwam een open doekje vo
zijn prachtig spel. Alle andere .speler!
verdienen niets dan lof voor wat zij orL
lieten genieten. In één woord, een puikl
vertooning die de faam van «Excelsior!
niet weinig zal doen toenemen.

We verwachten van deze tooneelgroel
nog meer van deze gala-voprstellingel
en 't liefst ditmaal een luimig blijspel.
UITDEELING DER RANTSOENZEGEL

Aan de bevolking'van Heist wordt bi
kend gemaakt dat de rantsoenzegels
de 23e periode zullen afgegeven wórde]
op de hierna volgende dagen:' • '

Woensdag 25 Maart, nummers 1
2000; Donderdag 26 Maart: van 2001
4000; Vri'dag 27 Maart: van 4001
6000; Zaterdag 28 Maart, van 6001
6300 en achterblijvers. ,

Na dezen datum'worden alleenlijk m
zegels afgegeven voor bijzondere geva!
len. Geen klachten nopens het téko:
aan zegels worden nog aanvaard eei
maal het bureel verlaten. De uitdeelt
geschiedt telkens van 9 tot 12 en va
14 tot 16.30 uur. Rantsoenkaarten e
eenzelvigheidskaarten dienen voorgeleg
te worden. '" '" ]

ZWARTE ZEGELS
De werkgevers worden èr aan herir

nerd dat de inventarissen moeten ingE
diend worden op het einde van iedei
maand. De nieuwe zegels voor bijrant
soen worden afgegeven den 7 en 8 Apr
's voormiddags.
MAALBEWiJZEN

Maalbewijzen voor de maand Api
1942 zullen afgegeven worden den 1,
en 3 April 1942.

Bandagen
Orthooaedii
BREUKBANDEN

naar maat en vol
- gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbulk,
zwangerschap, 1
operatie. •-•

ORTHOP/EDIE
APPARATE

voor ruggraat mi
vorming, beende
Blekte.

KUNSTBEENEN
in licht metaal.

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

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

."•''/ :

Di« is het voorrecht van allen die, bij het minste voorteeken van ver»,
koudheid, hun toevlucht nemen tot een paar " WIT KRUISJES"

Het "Wit Kruis** is het aangeweien geneesmiddel In geval van GRIEP,
Door zijn kalmeerende, prikkelende en fcoortsverdrijvende eigen-
schappen, bestrijdt het de pijn, de neerslachtigheid en de koert».

Het luit Kruis
S t l L ' f . t . ' "HIUMATISCHI' PIJNEN . HOOFDPIJN • ZENUWPIJNEN
PIJNLIJKE HAANDSTONOEN • VERMOEIDHEID ZENUWINZINKING


