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Verschijnt eiken Vrijdag avond

ABONNEERT^U OP
ADVERTEERT IN

« HET VISSCHERIJBLAD »

ABONNEMENTEN t
BINNENLAND: Een laar, 36 frank; 9 maanden, 27 frank; •
maanden, 18 f rank ; 3 maanden, 12 fr. BUITENLA 0 frank.

te Belgische HaringvisscEierij
lit Fransche Havens

Nu de*Wintervisscherij op ijle haring
aiV;Uit een Fransche haven voor onze
fchëpen sedert 14 Maart officieel' geslo-
|en verklaard is, is het oogenbük ge-
jomen om een kort overzicht van deze
fistorische gebeurtenis te geven. '•
1 Historische gebeurtenis, want sedert

vier Vlaanderen (Fransch Vlaande-

I:n, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen
n Zeëuwsch Vlaanderen) eeuwen g ^
den door vorstentwisten en oorlogst
eweld -vaneengerukt werden, is het dé
erste maar geweest dat onze West-j
laamsche vïsschers ongestoord de' ijle
aringvangst tussehen Duinkerke en
lales hebben kunnen bedrijven. ' '
Wie geen zin heeft voor feitelijke: toe-.
tanden-.— een feit verdient meet eer4
ied dan een Lord, zegt men in Enge-j
md — of wie onverschillig blijft voor
m nood zijner volksgenooten, kan er
Iver zitten jammeren, dat het heilig
Irinciëp der souvereine grenswateren'
|eschonden is geweest.

Maar nood dwingt, en het ging hier
de voeding van honderdduizenden

Imdgenooten, die zich sedert maanden
a maanden met hun rantsoen had4
en moeten tevreden stellen, en zich
jigstig afvragen, hoe ze in de harde
Wintermaanden een weinig kracjitgevend
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l>at zoo riöódigè voedsel' lag voor 't

I
iemen, op enkele kilometers onzer kust
n geen koude zou te bitter, geen'arbeid
? zwaar, geen gevaar te groot zijn voor
nze visschers om de haringscholen té
:aan vangen, die in hun bereik zouden
;omen. ' . •
Het ware eene misdaad geweest deze

gelegenheid om ons volk te helpen te
laten voorbijgaan. . •

Van waar zou hét verzet komen? Van

Inze geburen uit Fransch Vlaanderen?
fan dat brpedervolk dat in min dan een
aart eeuw reeds tweemaal hetzelfde
?-:art eeuw reeds tweemaal in hetzelfde

Ireeselijk oorlogsgeweld was gewikkeld
eer goed weten dat ér meer dan haring
enoeg voor hunne kust zwemt om
idereen tevreden te stellen?
Wel hebben handelaars die dachten

fat hun zaakjes in gevaar waren, ge-
inoend te moeten verzet aanteekenen,

(el hebben in den beginne-de plaatse-
jke yisschers onvriendelijke gezichten
pgezet, wel hebben komiteiterï getracht

te slaan uit den arbeid onzer men-

Ichen, maar al die hinderpalen konden
"orden uit den weg geruimd en men
aag zeggen dat onze visschers en ver-
enders door hun voorbeeldiger! vlijt en
fmn voorkomendheid ten slotte een goe-
pen Indruk in Fransch-Vlaanderen heb-
in nagelaten.
Zij die— meestal met een goed voor-

tene schapraai - - z o u d e n meenen te
oeten yoortjammeren over het ge-

chonden.princiep. zouden beter beden-
ten dat in min dan 60 vischdagen meer
ilan vijf millioen kgr. haring door een
3-tal bootjes voor onze bevolking werd
wangen, zonder dat aan onze naburen
ook maar. het minste nadeel werd be-
rokkend. .
Het ware heusch geen loffelijk daad

•an hunnentwege, moesten dezen ons
tflfc voedsel misgunnen, dat in de bitter-
te wintermaanden die wij in België ooit
sekend hebben, als een ware zegen voor
fe armste stakkers is geweest.
Wat zouden onze Zuiderburen aardig

'Pkijken zoo de Vlaamsche arbeiders hun
taan en'beeten niet meer gingen oog-
ten in dèonbevolkté Fransche streken!
Wat zouden de Rijsselsche en Robaai-

che fabriekbazen zeggen, zoo onze dienst
•oor 's lands heropbouw de duizenden
'laamsche grensarbeiders op eigen bo-
'em aan 't werk moest stellen?
Neen, enkel onnadenkende, kwaadaar-

pge geesten zullen'het afkeuren dat een
groep Vlaamsche visschers dezen Winter
fe ijle haringvangst van uit een Fran-
che haven, medegemaakt heeft.
Wij in elk geval betreuren het geens-

zins, herhaaldelijk in 't voordeel der
* k in het strijdperk te zijn getreden,

kunnen ons enkel om de bekomen
uitslagen verheugen. :
Maar laat ons'liever het verloop der

Gebeurtenissen volgen.

DE AFTOCHT EN AANKOMST

De samenstelling der vloot die den
rek zou doen ging precies niet gemak-
kelijk. Nadat een voldoende aantal
Chippers zich in den beginne hadden
"geschreven bij den Zeevisscherljdienst
3io den tocht zou regelen, Heten som-
migen zich dé ooren volblazen met aller-
1 onheilspellende verzinsels. De be-

legde instanties wisten natuurlijk wel
" t mogelijk en niet mogelijk was, ên
!<>en den visschers aan 't verstand g'e-
ïraht werd, dat een gegeven woord

gehouden, of dat er tuchtmaat-
gelen zouden genomen worden, kwam

|<lo zaak in orde. .
Op zondag'28 December 1941 toog de
laamsche haringvloot onder goed ge-

elde Westwaarts.
Er moest van uit elke haven In groep

evaren worden en, om rapper voortilt
* komen,-namen de .groote schepen de
leinsten op sleeptouw.

Januari-Maart
1942

Een echte reis naar het land van be-,
lof te leek het!

Het was een algemeene vreugde toen
de vischgrönden bereikt werden, en nog
denzelfden avond, met instemming der
bewakingsvaartuigen.l de netten moch-
ten worden uitgeworpen.

Op Zondagavond vaarde aldus- de
Vlaamsche vloot met 34.000 kg. haring
de rivier op naar de Fransche tijhaven
waar de groote kaaimuur hun was voor-
behouden.

DE HAVEN

Weze hier terloops gezegd dat die lan-
dingkaai, hoe nuttig zij ook moge ge-
weest zijn, precies geen model mag ge-
noemd • worden: niet alleen maakt de
afwezigheid van plaveisel op de kaai de
werkzaamheden van lossen en vervoeren
bijzonder moeilijk, maar de kaaimuur
zelf heeft een gevaarlijk vooruitstekende
borduring, waaronder de stevens der'
vaartuigen . bij opkomend tij telkens
dreigen te blijven haperen. Er hebben
zich zelfs deswege een paar zeer onaan-
gename voorvallen voorgedaan, die doen
verhopen, dat de'bevoegde plaatselijke
diensten voor de toekomst aan dit ern-
stig euvel zullen weten te verhelpen.

Ook 'de J ondiepe bedding" i n d e rivier
heeft de^gelmatige in-enaütvaart sterk
belemmerd en menig schipper een on-
aangename poets gebakken.

RAMPSPOED

Jammer genoeg zijn ook een paar ram-
pen met groote stoffelijke schade en
verlies van menschenlevens te betreuren.

Op 4 Januari bleef de open boot Ó.30,
vermoedelijk door overlading. Tegen den
avond immers werd dit vaartuig door
andere huiswaarts keerende visschers
niet ver van de kust ontwaard, terwijl
de bemanning volop bezig was een goede
vangst uit het net te scheppen. Dewitte
Ant., schipper, Sobry Fernand, motorist
en Samyn August, matroos, verloren bij
deze ramp het leven.

In Februari verging de O.184 ten ge-
volge van overlading met visch en van
een-klein briesje, dat de rest deed.

Gelukkig waren hier geen menschen-
levens te betreuren.

WOONST, VOEDING EN VERKEER

Voor het verschaffen van woonst wa-
ren voorafgaandelijk geen groote toe-
bereidselen gemaakt; men was trouwens
tamelijk lang in de onzekerheid geble-
ven omtrent het aantal schepen dat aan
den haringtocht zou deelnemen.

Op de grootste vaartuigen konden de
bemanningen ook aan boord verblijven,
overigens mocht men veronderstellen dat
de visschers, die niet zoo kieskeurig zijn,
zelf wel hier of daar een onderkomen
zouden vinden.

Het valt dan ook niet Je verwonderen
dat de eene alhier en de andere aldaar
binnenviel en elkeen vrij spoedig ergens
zijn intrek had genomen.

Onze visschers zijn niet van de dom-
sten en sommigen hadden er zelfs al hun
familie weten op een paar kamertjes te
brengen, waar met de karige middelen
waarover men beschikte, men toch goed
zi.'n plan trok.

Winkels, café's en zelfs de gansche
Fransche gemeente , kenden er een
ander- uitzicht en menig Fransch huis-
gezin zal gelukkig zijn geweest de Bel-
gische visschers zoolang gastvrijheid te
hebben geschonken.

De laatste weken was er. dank zij de
tusschenkomst van «Het Visscherijblad»,
al spoedig een autobusdienst met het
moederland Ingericht, zoodat het niet
beter kon en elkeen zich uiterst tevreden
mocht achten.

(Zie vervolg blz. 4).

SPROTAAN VOER

De Verzekering erïf onze Visschers

Dat de verzekering bij al onze vis-
schers aan het orde van den dag is, nu
ze verplicht zijn tegen gewoon en oor-
logsrisico verzekerd te zijn, hoeft geen
betoog.

De eene wil in' die verzekering gaan,
de andere vindt een tweede de beste en
een derde gaat waar het 't goedkoopst
is.

Over het algemeen weten onze kleinen
niet waarom en tegen welke gevaren zij
zich verzekeren.

Wij zelf ondervinden thans, hoe velen
hun naam zetten onder een'polis zonder
te weten wat ze teekenen.

Dat de 'visschersverzekering « Hulp
in Nood» van ver de kroon spant,
niettegenstaande er hier te Oostende
nog vier verzekeringen bestaan en alle
oneerlijke en andere middelen van som-
mige menschen worden gebruikt, om de
visschers van daar weg te houden, hoeft
niet gezegd.

Het is eigenaardig vast te stellen dat,
zoolang er geen onderlinge verzekering
voor' visschersreeders tot stand kwam
zooals «Hulp in Nood», geen-enkel per-
soon het noodig oordeelde de kleine ree-
ders te helpen of op het nuttige van
een dergelijke vereeniging te wijzen. De
Pannenaars hadden een verzekering. op
hun eigen, ook de drie grootste reedeT
rijen hadden een vereeniging waarin
niemand toegelaten werd. en de rest van
de reeders werden aan hun lot overge-
laten. •-." • '. • ' :

Nu de visschers'allemaal verplicht zijn
hun vaartuigen te verzekeren, en «Hulp
in Nood» door kleine reeders-visschers
gesticht werd, zal elkeen hen helpen en
ze voordeel aanbrengen.

«Hulp in Nood» is volgens sommigen
te duur, omdat ze er een half franksken
meer betalen, anderen beweren dat ze
geen reserve bezitten, maar niemand
zegt dat in «Hulp in Nood» de visschers
tegen alle ongevallen verzekerd zijn.

De kleine reeders weten ook dat ze
er goed gediend worden, dat hun geld
daar gespaard wordt, dat ze 55 t.h. van
hun premie terug krijgen waarvan 30
t.h. door den Staat en 25 t.h. door het
oorlogsrisico.

«Hulp in Nood» wordt bestuurd door
visschers-reeders en zij zelf weten best
wat den visscher toekomt.

't Is dan ook niet te verwonderen, dat
van de reeds 220 verzekerde vaartuigen,
er reeds 150 lid zijn van «Hulp in Nood»,
welke de visschers als hun eigen ver-
zekering aanzien. y

/t; Is een bewijs dat onze visschers
langzaam maar zeker hun eigen zaken
zullfen trachten te beheeren en zoodoen-
de vele onkosten en nutteloos geld weg-
smijten zullen vermijden, zoodat vooral
vo0r de kleinen een betere toekomst
kar» tegemoet gezien word'en.

Reeders, bij «Hulp in Nood» verzekerd
zijn, laat U toe gerust te slapen, wan-
neer uw schip in zee is; uw polis is er
een omnium en de beste tot hiertoe voor
visschersvaartiiigen uitgereikt.

: 0.319 niet afgekeurd
In tegenstelling met wat in ons vorig

nummer geschreven werd. is de O.319
niét afgekeurd, maar vaart hij thans
regelmatig weer op 'de visscherij, daar
het schip je in reparatie geweest is.

Yisehhandelaars
zich

Alhoewel in den schoot van de Corpo-
ratie de eigenlijke vakgroepeering van
klriiiliandelaarsviri" viscii nog niet tota
stand kwam. roeren de vischhandelaars
zich zoo overal wat.

Te Kortrijk heeft men. in afwachting
van de organisatie in. den schoot van
de Corporatie zelf, zich" reeds sterk ver-
eenigd.

Na'Waregem, Harelbeke, Kortrijk, We-
velgem, hebben Poperinge en leper, waar
er 16 vischhandelaars zijn. thans ver-
zocht zich bij de groep Kortrijk te kun-
nen aansluiten.

Ook bij de kleine vischhandelaars
komt dus langzaam maar zeker het be-
wustzijn van nodzakelijke samenhoorig-
heid.

Deze samenhoorigheid zal grootelijks
bevorderd worden eens ze in den schoot
van de Corporatie zelf, haar werking zal
kunnen doen gelden.

BRIEVEN UIT HOLLAND

©nze Visscherij

Deze week werd er In de verschillende
havens van de kust wat sprot aange-
voerd, wat ais een verrassing mag aan-
zien worden, als men bedenkt dat we
reeds einde Maart zijn.

Dat die sprot van minder gehalte
Is en de helft er van voor menschelljk
gebruik niet geschikt was, hoeft geen
betoog.

Ze was niettemin welkom bij de be-
volking, die er van kon proflteeren.

Deze sprot werd aanzien als zijnde van
2e kategorle en de vlsschèrs kregen er
niettemin 6 fr. per kg. voor.

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

getaen weekblad van de Kast.

De vischaanvoeren waren in de afge-
loopen week vrij groot. Zij bestonden
voornamelijk uit wijting, schar, schol,
bot en kabeljauw. De prijzen waren van
hoog tot zeer hoog en in verhouding
daartoe stonden buitengewoon loonende
besommingen. De visch wordt thans met
recht «duur betaald»... Naar wij echter
een dezer dagen van officieele zi'de ver-
namen, ligt het in het voornemen het
invriezen van visch te verbieden. Wan-
neer deze maatregel getroffen wordt,
zullen dus alle vangsten direct verhan-
deld worden.

Thans is ook — in het kader van de
nieuwe bedrijfsorganisatie — de aan-
meldingsplicht afgekomen voor rooke-
rijen, inleggerijen, tusschenpersonen,
koelhuizen, veilingen e.d. Zij allen vallen
ook onder de bedrijfsgroep groothandel
en de onderbedrijfsgroep «Groothandel
voedselvoorziening en aanverwante ge-
bieden».

De Nederlandsche Visscherijcentrale
heeft een nieuwe regeling voor de dis-
tributie van garens en/of netwerk van
vlas getroffen. Voortaan zal vlasgaren
moeten worden gebruikt ter vervanging
van manilla trawlgarens en katoenen
garens waarbij, voor wat deze laatste be-
treft, in het bijzonder ook gedacht is
aan garnalen- en sprotnetten. alsook aan
kuilnetwerk voor de palingvisscherlj. Dat
beteekent dus, dat zooveel mogelijk vlas-
garens moeten worden aangevraagd voor
de vervaardiging van nieuwe netten.

Het zouten en vervoeren van gekookte,
zoowel als ongekookte garnalenpuf, als-
mede garnalendoppen. is slechts toege-
staan aan hen, die als georganiseerde
zlijn aangesloten bij de Nederlandsche
VIsseherijccntrale en als zoodanig zijn
toegelaten tot de groep «zouters».

Het rijksbureau voor de voedselvoor-
ziening in oorlogstijd heeft beslist, dat
degenen, die op 19 October 1041 om 24
uur gedroogde garnalen voor eigen re-
kening voorhanden hadden en In voor-
raad hadden In hun bedrijf, verplicht
zijn over die hoeveelheden aan de Ne-
derlandsche Meelcentrale te Den Haag
een heffing te betalen van f 3 per 100
kilogram. Buiten deze heffing vallen ge-
droogde garnalen, welke In eigen bedrijf
zijn gedroogd of welke bestemd zijn om
aan eigen vee te worden gevoederd.

De nieuwe maatregelen ten op2lchte
van de UsselmeervsscheriJ .— waarover
wij reeds eerder hebben bericht — be-
oogen voornamelijk het tegengaan van
ongewenschte practijken. Dat was hard
noodig. Van welk een vèrstrekkenden in-
vloed dé roofvlsscherlj In sommige dee-
len van het Usselmeer Is geweest, moge
blijken uljfc een vergelijking der omzet-

cijfers van de vischafslagen. Terwijl
voor verschillende afslagen langs den
Zuidwal een sterke vermindering valt óp
te merken, geven andere, in welker ge-
bied de vischstand niet is uitgemoord,
een belangrijke vermeerdering van om-
zet te zien, want 1941 was een goed aal-
en palingjaar. Een heel duidelijk voor-
beeld daarvan geeft het jaaroverzicht
van den Makkumerafslag. De uitkom-
sten waren hier zelfs van dien aard, dat
eenige nieuwe schuiten op stapel zijn
gezet, een verblijdend verschijnsel in
het aloude visschersbedrijf om «onze»
binnenzee.

Immers, de geweldige neerslag in dit
gebied na de afsluiting, leidde allerwegen
tot inkrimping van de vloot. De omzet
te Makkum steeg van ruim f 154.000 in
1940 op ruim f 568.000 in het vorige jaar,
zoodat de opbrengst bijna is verviervou-
digd; aal en paling leverden voor dezen
recordomzet het voornaamste aandeel,
juist de visch, die in de vangstgebieden
vóór den Zuidwal het meest door onder-
maatsche vangsten werd getroffen. Ter-
wijl de Spakenburgervloot tot de groot-
ste op het Usselmeer visschende be-
hoort, bracht de veel kleinere te Makkum
het tot dagaanvoeren boven 10.000 pond,
eenmaal In het seizoen zelfs tot 16.000
pond. De grootste weekomzet beliep on-
geveer f 100.000. Deze productie is te
meer welkom, nu zij valt in de jaren
van voedselschaarschte en dus iedere
vermeerdering van consumptieartikelen
dient toegejuicht te worden, vooral van
visch, gezonde volksvoeding bij uitmun-
tendheid.

Het. ziet er voor de beroepsvisschers
in de binnenwateren in het algemeen
niet rooskleurig uit wat den vischstand
betreft. Immers, reeds de vorige twee
winters hadden zeer veel schade aange-
richt en ook zullen de gevolgen van de
nu langdurige vorstperiode in den afge-
loopen winter funest zijn. Zooals wij dit
van nabij hebben kunnen gadeslaan be-
zit de visch, die het onder het met
sneeuw en ijs bedekte water zwaar te
verduren heeft gehad, na zulk een pe-
riode geen weerstand meer. Paling en
visch treft men dan In versuften toe-
stand aan en men kan deze vaak In-
bijten e.d. met de hand vangen. Vooral
bij de verschillende watergemalen In de
polders van ons land is het .thans een
eldorado, daar deze bij het In werking
treden met den stroom gaat meezwem-
men en zoo In de daarvoor geplaatste
netten terechtkomt en gemakkelijk een
prooi wordt. Zoo ving een watermolenaar
van de vereenlgde polders te Noordeloos
in twee dagen tijds ca. 2000 kilogram
visch, waaronder veel snoek was. Dat Is
In dit geval geen visscherslatïjnl

Aan de
Reeders-Visschers S
VISSGHERSVAARTUIGEN UIT ANDERE
KUSTHAVENS WORDEN IN DE HAVEN
VAN NIEUWPOORT NIET MEER TOE-

GELATEN

De h. Havenkommandant van Nieuw-
poort maakt bekend dat voortaan, eri
dit wegens plaatsgebrek in de haven,
geen visschersvaartuigen uit andere
kusthavens de Nieuwpoor.tsche visschers-
vloot nog mogen komen vervoegen. De
reeders worden er dus op attent gemaakt
dat het totaal nutteloos is verder aan
te dringen en nog aanvragen- in te
dienen, daar zij zonder gevolg zullen
blijven.

Opvordering van
visschersvaartuigen

en V.O.Z.O.R.
Talrijke visschers-reeders werden tij-

dens de beruchte Meidagen van 1940 met
hun vaartuigen door den Franschen
Staat opgevorderd en ontvingen alsdan
een opvorderings- of «requisitiebon».

Sommigen werden na enkele dagen
losgelaten, anderen niet en bleven opr
gevorderd totdat Frankrijk capituleerde.

oorlogsrisico niet betaalden of schade
opliepen, welke ze thans van V.O.Z.O.R.
terugeischen, weigeren soms de hen toen
gegeven opeischingsbon aan V.O.Z.O.R.
op te sturen of er een foto van te ma-
ken, onder voorwendsel dat ze geen ver-
trouwen hebben, deze te zullen terug-
krijgen.

De visschers werden in het verleden
zoo dikwijls bedrogen, dat hun mistrou-
wen thans ook hier iot uiting komt.

Wij kunnen hun echter gerust stellen
en den goeden raad geven hieraan ge1

volg te geven, daar het hun belang is.
Zij die hun oorspronkelijke bewijzen

willen behouden, kunnen door den heer
Vander Biest, vertegenwoordiger' en in-
specteur van V.O.Z.O.R. aan de kust, er
afschrift of een foto van laten nemen
en zullen aldus aan V.O.Z.O.R. toelaten
hun zaak verder met de Fransche over-
heid af te handelen.

De visschers-reeders. welke dit niet
verkiezen te doen, mogen zich nog altijd
tot « Het Visscherijblad » of tot den heer
Vandenberghe, directeur van «Hulp in
Nood» wenden. Zij zullen geholpen wor-
den.

Hoog- ei Laagwater
te testende

Hebt U reeds een
kontrakt voor
Aardappelen ?

WEET U WELKE VOORDEELEN DIT
\ OPLEVERT?

WEET U WELKE FORMALITEITEN U
MOET VERVULLEN?

Het contract voor aardappelen bestaat
uit een overeen komst met een landbou-
wer tot het leveren van 120 Kgr. per
persoon die deel uitmaakt van uw gezin.

Alzoo bekomt U een voorraad voor
8 maanden, van November tot sn met
Juni. Deze voorraad wordt U geleverd
tegen den officieelen prijs op het oogen-
blik van de levering.

Daarmee hebt U dan de zekerheid ge-
durende 8'maanden aardappelen te kun-
nen eterf. Indien U verleden jaar geen
contract hebt kunnen afsluiten, weet U
bij ondervinding hoe moeilijk het . is
aardappelen tegen afgifte van zegels te
bekomen. Voor de huismoeder zijn vele
zorgen vervlogen, terwijl vader en de
kinderen zeker zijn een krachtig en ge-
zond voedsel op tafel te vinden bij hun
thuiskomst van werk of school.

HOE MOET U TE WERK QAAN OM EEN
CONTRACT AF TE SLUITEN ?

Van het oogenblik af dat U een mon-
delinge overeenkomst hebt met een land.
bouwer, komt U naar het Stadhuis, waar
ü het door de Hoofdgroepeerlng «Aard-
appelen» verplichte contract-formulier
kunt koopen tegen 1 frank voor 6 exem-
plaren. Na invulling en onderteekening
door U en uw landbouwer, gaat U naar
het gemeentehuls van de plaats waar
de landbouwer woont, waar de 5 exem-
plaren afgestempeld worden. Daarna
komt U terug naar het Stadhuis, voor-
zien van al uwe rantsoeneerlngskaarten,
waar dezelfde formaliteit gebeurt; het
In bruin gedrukte formulier wordt ech-
ter Ingehouden. Daarna zendt U het
.zwarte naar uw landbouwer, het groene
naar zijn gemeentebestuur en het blau-
we naar de'Hoofdgroepeerlng «Aardap-
pelen», 37-39, Henri Mausstraat. Brussel,
dit binnen de 8 dagen na dé laatste af-
stempeling. Het roode exemplaar be-
houdt U zelf.

Neemt er echter nota van, dat U alleen
voor bovengemelde formaliteiten verant-
woordelijk zijt, en dat alle contracten
vóór 15 Mei e.k, moeten afgesloten zijn.

28

29

30

31

1

2

3

Maart

Maart

Maart

Maart

April

Aprjl

April

Hoog-
water
11.34
—

00.00
12.21
00.41
12.59
01.16

. 13.34
01,54
14.16
02.35
14.56
3.15

15.3'6

Peiling Laag- Peiling

3.70

3.70
4.10
4.00
4.40
4.40
4.70

i

water
05.19
17.47

< 06.16
18.40
07.05
19.24
07,48

.20.05
8,28

20.41
9.09

21.24
9.51

22.07

0.60
0.60
0.30
0.30
0.00
0.00
0.30
0,20
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De officieele lijst van
visschersvaartuigen

Dit werkje, waarin men alle' nutijige
inlichtingen weervindt met al de namen
en adressen van de reeders. de tonhè-
maat van elk vaartuig, zijn bouwjaar,
de plaats en de werf waar het vaartuig
van stapel liep, van welk soort motor en
welke P.K. het is voorzien, kost' 15 frank
en ..kan_bekomen_jwpj5^^^
van deze som op postcheck 1070.98 van
«Het Visscherijblad». Oostende.

Het zeefden
van Garnaal

Zondag jl. werden.de vertegenwoordi-
gers dèr vakgroepeering van de kust in
vergadering bijeengeroepen, te 11 uur,
door de Corporatie om er het aanstaan-
de garnaalseizoen te bespreken en de
wijze waarop de garnaal zal worden
aanvaard.

Vorig jaar werd de garnaal aan 10 fr.
per kg. aan den visscher betaald.

Sommige visschers verzorgden deze
zooals naar gewoonte, anderen keken er
niet meer naar. De prijs was toch vast-
gesteld !

Hetzelfde kon dezen winter vastgesteld
voor gerookten haring en sprot, waar
ook sommige rookers hun waar niet meer
verzorgden.

De Corporatie wil aan deze handel-
wijze thans een einde stellen en met dit
doel zou de garnaal gezeefd worden.

Waren alle reeders even oprecht, dan
had dergelijk stelsel nooit in voege moe-
ten treden.

Nu zal het wel niet anders kunnen, te
meer dat de bevolking ook het recht
heeft om voor hun 12,50 fr. per kg. goede
waar te bekomen.

Niettegenstaande tot 2 uur 's namid-
dags fel gediscusseerd werd, kon geen
akkoord bereikt worden, zoodat • beide
partijen op hun standpunt bleven.

Wij hopen dat in 't belang van de be-
volking de visschers zullen begrijpen
dat, waar ze recht hebben op een goed
bestaan, ze ook den plicht hebben ver-
zorgde waar op de markt te brengen.

We komen hierop nog terug.

Vermindering van
Grondbelastingen

Vele eigenaars van Oostende en elders
aan de kust betalen, door hun eigen na-
latigheid, veel meor belastingen en tak-
sen voor hun eigendommen, dan zij in
feite verschuldigd zijn. Het staat hun
namelijk vrijt vermindering van grond-
belasting aan te vragen, o.m. om een
van de volgende redenen:

1. Ofwel brengt het eigendom, indien
het verhuurd is, merkelijk minder op
dan de In het belastingsbiljet vermelde
kadastrale opbrengst;

2. Ofwel Is het eigendom door oorlogs-
gebeurtenissen beschadigd, wat het ge-
not ervan vermindert;

3. Ofwel heeft de eigenaar zijn eigen-
dom geheel of gedeeltelijk ontruimd, in-
gevolge geheele of gedeeltelijke verhui-
zing buiten de stad.

In alle dergelijke gevallen wordt door-
gaans vermindering toegestaan, doch en-
kel op voorwaarde dat een verzoekschrift
tijdig wordt Ingediend. Zulks moet ge-
schieden bij middel van een aangetee-
kenden brief, te sturen aan de «Directie
van de Belastingen, te Brugge», voor het
dienstjaar 1941, uiterlijk einde dezer
maand.

In geval van vermindering van grond-
belastingen, worden de straatbelastingen
later in evenredigheid verminderd of te-
ruggegeven. Hij die niet tijdig de ver-
mindering aanvraagt, blijft het volle be-
drag van grond- en straatbelasting, dat
in de belastingbiljetten vermeld staat,
verschuldigd.
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BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLÓOZE VENNOOTSCHAP —
B1JHUÏS OOSTENDE : 3, WAI'ENPLAATS

Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten —
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket-
: ten of verzegelde kisten.

Oosten Nieuws
H APOTHEEKDIENST

Zondag 29 Maart zal de apotheek
Quaegebeur, Torhoutsteenweg, 169, den
ganschen dag open blijven.

B WINTERHULP
Bedeeling van chocolade. — In de

scholen worden twee soorten chocolade
uitgedeeld, van de ravitailleering en van
Winterhulp.

Met de eerste heeft Winterhulp vol-
strekt niets te maken en heeft er dus
geen bevelen te geven.

Wat Winterhulp betreft kon er tot he-
den nog geen chocolade uitgedeeld wor-
den wegens het niet ontvangen van
Brussel. Dit zal echter gebeuren na het
Paaschverlof en dit moet dan op schooi
zelf verbruikt worden.

Bijkomende maaltijden. — De kinde-
ren boven de 14 jaar die geen school
meer bezoeken kunnen ook van de bij-
komende maaltijden genieten, tot 18
jaar.

Voorwaarden: een geneeskundig ge-
tuigschrift voorleggen dat ze ondervoed
zijn en zich laten inschrijven in de
«Innovatiori». Degenen waarvan de ou-
ders in het bezit zijn van een groene
of roze kaart krijgen die maaltijden
5 maal in de week kosteloos: de anderen
betalen 1 fr. per maaltijd. Kinderen uit
kroostrijke gezinnen betalen halve prijs.

Pierre =
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER

3̂c Celast zich voor alle werk :
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraar, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(737)

H TAXIS VOOR APRIL
Hiernavolgende taxis mogen geduren-

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

Woestijnestraat, 38;
Vermaut Georges, Edmond Lapon-

straat, 19;
Ramondt Karel, Kaais.traat, 30.

H KOPER VANDOEN
Op 11 Maart werd in de gebouwen van

de Froid Industriel ingebroken en een
150 m. lange koperen draad meege-
nomen.

M POSTBUS STAAT IN DEN WEG
De postbus, staande op den hoek van

de Vlaanderenstraat en de Van Iseghem-
laan, is op 20 Maart te 18 uur, voor de
derde maal in korten tijd omvergereden!

• LEKKERE HARING
"in aen nacnt van ie op iTMaart, zijn

dieven ingebroken bij- defirma Rau, waar
vijf manden gerookten haring gestolen
werden.

Hij die ze mee heeft, zal er het beste
mee varen.

B HET DOEK GAAT OPEN!
Op Zondag 12 April a.s. te 15 uur,

wordt het tooneelspel «Jeugd» door de
Tooneelkamer in onzen stadsschouwburg
opgevoerd, onder de auspiciën van dé
stedelijke kuituurcommissie.

Voor ..dit kunstvol werk zal er heel wat
belangstelling bestaan. We raden onze
lezers dan ook ten zeerste aan hun
plaatsen van nu af aan reeds te be-
spreken.

B DE STADSKAS GESLOTEN l
Wij vestigen de aandacht van onze

lezers op het feit dat de Stadskas op
Maandag 30 en Dinsdag 31 Maart gansch
dèn dag zal gesloten zijn.

B VOOR DE GETEISTERDEN
Talrijke geteisterden en ontruimden

hebben door jtusschenkomst van het
stadsbestuur.. een woongelegenheid be-
komen. Daar de onderrichtingen tot het
betalen van een zekere huispacht nog
niet door het bevoegd departement wer-
den verstrekt, wonen deze menschen
voor den oogenblik gratis, alhoewel ze
later alles zullen moeten betalen. De
Commissie van Openbaren Onderstand,
die aan velen onder deze personen steun
uitkeert, houdt een som van 4 fr. per

• dag af van dezen steun uit reden dat ze
geen huispacht betalen! Het stadsbe-
stuur heeft aangedrongen bijt het be-
voegd departement te Brussel, opdat een
wijziging in de algemeene reglementatie
zou ingevoerd worden.

m VOGR SLUIKHANDEL VERVOLGD
Jamain Marie werd vervolgd voor on-

wettig gebruik van rantsoenzegels, even-
als David Augusta. Door onwettig ge-
bruik van rantsoenzegels verstaat men
rantsoenzegels gebruiken van familie-
leden die overleden zijn of in het buiten -
land vertoeven.

Luypaert Maurice werd op 17 Maart
vervolgd voor het verkoopen van aard-
appelen aan overdreven prijzen.

Kesteman Jozef ondergaat hetzelfde
lot, daar hij een tekort aan broodge-
wicht leverde.

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
SCHRMFMACHIENEN — REKEN-
MACHIENEN — DUPLIKATORS

EN BUREELMEUBELS
Zich wenden tot de Firma
MEGANOGRAPHIC-OFFICE

22, Alfons Pieterslaan, OOSTENDE
Tel. 716.90

Men begeve zich ter plaatse

)
B AANGEREDEN

Deconinck Güstaaf werd op 16 Maart
aangereden door een tram en gekwetst
boven het linker oog). Het slachtoffer
klaagde daarenboven over inwendige
pijnen. Dr. Seurinck, die de eerste zorgen
toepaste, deed den ongelukkige naar het
hospitaal overbrengen.

Hij is er ondertusschen reeds hersteld,
kunnen naar huis gaan.
I I GEEN RANTSOENZEGELS NOODIG

In den nacht van 18 op 19 dezer werd
ten nadeele ,van Kreuger Florent. in de
schuilplaats' van het Badpaleis, een
bruine beige overjas met muts gestolen.

m HOND DOODGEREDEN
Zondagmiddag, ter hoogte van de

Rijkswacht, werd op de A. Pieterslaan
een groote bruine hond doodgereden.

Wij vinden het nochtans eenigszins
ongepast dat men het lijk van het on-
gelukkig dier den ganschen Zondag zoo
op het voorland heeft laten liggen ten
aanschouwe van alle wandelaars, wan-
neer men het dier best op den koer van
de Rijkswacht had kunnen leggen in af-
wachting, dat de bevoegde stadsdienst
het kwam afhalen.

SI TE GOED ZIJN IS GEVAARLIJK
Maes Maria, Veldstraat 65, was zoo

goed Gru wel Marie uit te noodigen om
malte te komen drinken met een lek-
keren boterham.

Na het vertrek van deze laatste, op
18 Maart, stelde zij vast dat haar gou-
den "Ketting met breloc verdwenen was.

De vlugge Marie had het zaakje reeds
aan een juwelier van stad voor 100 fr.
verkocht, maar deze kreeg het bezoek
van de politie die het tuig aansloeg.,

Te goed zijn met uw vriendinnen heeft
ook zijn gevaarlijken kant...

INKOOP VAN
GOUD - ZILVER - BRILJANTEN
M AAN HOOGSTE PRIJZEN B

A. X
3, Al f. Pieterslaan, 13 - Oostende

S c h a t t i n g k o s t e l o o s
(524)

m DUBBEL- EN BIJRANTSOENEN
De zegels voor het dubbel- en de bij-

rantsoenen zullen gegeven worden op het
Bureau voor Bevoorrading, loketten 6 en
7, volgens het nummer van de melk-
kaart, telkens van 8.30 tot 12 u.. op vol-
gende dagen:

1) voor de houders van een getuig-
schrift van het Dispensarium op:
Vrijdag 27 Maart, van 1 .tot 175
Zaterdag 28 Maart, van 176 tot 350
Maandag 30 Maart, van 351 tot 500
Dinsdag 31 Maart, van 501 tot 675
Woensdag 1 April, 676 en volgende nrs.;

2) voor de zwangere en kraamvrou-
wen op:
Donderdag 2 April, van 1 tot 150
Vrijdag 3 April, van 151 tot 350
Woensdag 8 April. 351 en volgende nrs.

De betrokken personen gelieven zich
op de voor hen vastgestelde dagen en
uren aan te bieden, voorzien van alle
noodige stukken.

VREEST EEN VERKOUDHEID

want dit is een vijand harer schoonheid.
Geen vrouw of zij wenscht zoo'n roode neus
en vermoeid uiterlijk te vermijden. En dat
is toch 200 gemakkelijk door zich' op tijd te
verzorgen met ASPIRINE-tabletten. Dit
j$ het aangewezen middel bij alle verkoud»
heldszïekten. ASPIRINE waarborgt dus Uw
gezondheid en het behoud Uwer schoonheid

Werkzaam on ons«hadéll|k
aen voortreHeltyk geneesmiddel

ASPIRINE
HET PRODUCT VAN VERTROUWEN

VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLinGEN BI
MEUWÖOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIABD.CBIGHTOrkC
B DE MICHEL-ANGELO FILM

UITGESTELD
Wegens onvoorziene omstandigheden

kan de afrolling van de film Michel-
Angelo niet op den bepaalden datum
doorgaan. Evenwel kunnen wij mededee-
len dat de vertooning bepaald zal door-
gaan in de maand April. Wij komen
hierop terug.

m AFGELAST
Het concert, dat het nationaal orkest

ten voordeele van Winterhulp Zondag
5 April moest geven, kan niet doorgaan.

Maar uitgesteld is niet verloren.

S VOOR DE AUTOBEZITTERS
Voor alle zaken die de motorvoertui-

gen betreffen, moet men zich van heden
af uitsluitend wenden tot het bureau
van den h. R. Mollemans. Dus niet al-
leen voor de benzineverdeelirig en de
verkeersvergunningen, maar ook voor de
aangifte van alle auto's, vrachtwagens,
enz. Het militiebureau is hiervoor thans
niet meer bevoegd.

B KRIJGSGEVANGENEN TERUG
In de afgeloopen dagen zijn ander-

maal twee beroepsmilitairen uit Duitsch
krijgsgevangenschap in hun haardstede
teruggekeerd. Het zijn de genaamden
V. Pockelé en R. Vlerick. beiden uit
Stalag X B.

B RANTSOENZEGELVERVALSCHING
Verleden week hebben wij medege-

deeld dat te Oostende twee gevallen van
rantsoenzegelvervalschingen vastgesteld
waren. Wij vestigden daarbij de aan-
dacht dat de straffen hiervoor voorzien,
gelijk- stonden met valschheid in ge-
schrift. Thans heeft de Militaire Over-
heid bekend gemaakt dat de doodstraf
in voornoemde gevallen zal toegepast
worden.

B! VRIJWILLIGE ARBEIDSDIENST
VOOR VLAANDEREN

Op Zondag 29 Maart, te 15 uur, richt
de Vrijwillige Arbeidsdienst voor Vlaan-
deren (V.A.V.V.) een groote propaganda-
dag in in den stadsschouwburg. Hierop
zal de film «Spade Op» vertoond worden
en zullen de «Lustige Arbeidsmannen»
optreden. De algemeene propaganda-
leider opperveldmeester Goethals zal een
groote rede houden. .

B OMVERGEREDEN
Op 23 Maart werd de fietser Verfaille

Camiel, op den Torhoutsteenweg, ter
hoogte van de Gelijkheidstraat omver-
gereden. Daar hij klaagde van inwendige
pijnen, werd hij naar het hospitaal over-
gebracht, waar zijn toestand onderzocht
werd.

«

Studio Lionél
J' 106, Niemwpoortsteenweg, 106-

Specialiteit van-KINDER- en
I HUWELIJKSPORTRETTEN
f (452)

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

14 Maart. —- Hendrik Versavel van
André en Angèle Luys. Velodromestr. 60.
. 1 5 . — Armand Jonckheere van Eduar-
dus en Helena Heinderson. Nieuwland-
straat 108; Gilberte Deback van Remi en
Magdalena Bottenberg, St. op Torhout,
175.

18. — André Van Thuynen van Gentil
en Antonia Declercq. Sq. Stefanie, 47 ;
Norbert Fontaine van Willy en Joanna
Lowyck, Gerststraat 40; Annie Van Ler-
bergho van Albrecht en Renata Hessens,
Gerststr. 138.

19. — Redgy Demeyer van Emiel en
Laura D'Hondt, Vooruitgangstr. 2; Mo-
nique Goethals van Franciscus en Maria
Leenders, Van Iseghemlaan 38.

20. — Jacqueline en Urbanje Cappon.
van Hendrik en Blondina Dyserinck, Eli-
sabethlaan 349; Josiane Vanthournout,
van John en Josephina Ryckecaert, Lef-
fingestraat 142.

Wendt U bij STERFGEVAL tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen

OOSTSTRAAT, 38 — OOSTENDE

STERFGEVALLEN
14 Maart. — Marguerita Delafontaine,

31 j . , echtg. Hector Verheyde, Vredestr.
67; Sim.on Robert, 75 j . , echtg. Marie
Denolf, St. op Nieuwpoort 24; Jozef Van-
hecke, 61 j . , echtg. Leonie Proot. Gistel-
steenweg 70.

15. — Petrus Vermeersch, 84 j . , wed.
Silvia Van Eeghem. E. Laponstr. 50; Os-
car Raes, 53 j . , echtg. Anna Fahlstrom,
Oost. Haardstraat 45; Marie Vermeersch,
66 j . , wed. Eugeen Kesteloot. Nieuwland-
straat 7.

1G. — Paschalis Goetghebeur. 69 jaar,
wed. Maria Crekillle, j . Besagestr. 55.

17. — Christiane Flameyn, 8 d., woont
te Vlissegem; Emiliana Selschotter, 93
jaar, wed. Gustave Vandenberghe, Zwa-
luwenstr. 111.

18. — Emlel Maertens, 67 j . , ongeh.,
Rogierlaan 8.

19. — Maria Ponjaert. 41 j . , ongeh.,
Langestraat 103.

20. — Eduard Warmoes, 68 j . , wed.
Natalia Vanhooren, woont te Middel-
kerke.

21. — Solange Ryckemaiv 16 j . , Frère
Orbanstraat 161.

HUWELIJKEN
21 Maart. — Jan Hasenbroeckx en GI-

sela Divoy; Alfons Tratsaert en Magda-
lena Naassens; Theophlel Hosten en
Yvonna Thoon; Jullaan Dejonghe en
Joanna Capon.

HU WEL1JKSAFKONDIGINGEN
22 Maart. — Huwel Maurice, haarkap-

per, gescheiden van Hugue Angèle, Lef-
fingestr. 108 en Sabbe Irene, z.b.; Cal-
coen Rafaël, visscher. Dr. Verhaeghestr.
30 en Thoon Marie, Dr. Verhaeghestr.
112; Breemersch Georges, schoenmaker
en Corteel Marguerlte. Gouweloosstr. 31;
Waghemans René. bediende en Trat-
saert Irena, Prinsenlaan 16; Tournoy
Franciscus, aannem. en Brlsslnck Chrls-
tlana, Stockholmstr. 39.

B GLAS IN PLAATS VAN VLEESCH.
Op 21 Maart kwam een vrachtauto

een bezoek brengen aan de beenhouwerij
hoek Kerk- en Paulusstraat en, geen
vleesch ziende, brak hij een spiegelruit.

Alles bleef bij stoffelijke schade.
B UNIE VOOR HAND- EN GEESTES-

ARBEIDERS
Op Zondag 29 Maar t r t e 10.30 u., in

het lokaal «Oud Oostende», Ieperstraat,
gaat de stichtingsvergadering door voor
de af deeling Oostende van de Unie voor
Hand- en Gëestesarbeiders (U.G.H.A.).
Hierop zullen de hh. A. Senaeve, namens
de U.G.H.A., en A. Versavel. namens de
Centrale van he.t gemeentepersoneel,
het woord voeren.

Deze stichtingsvergadering geldt in-
zonderheid voor het stadspersoneel.

CRÈMES* 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 6 maand.

B DE LAATSTE V.B.O. BIJEENKOMST
Zondag werd de laatste bijeenkomst

gehouden van den cursus 1941-42. inge-
richt door de Vereeniging voor Beschaaf-
de Omgangstaal. De heer V. Devos,
Schepen van Openbaar Onderwijs, hield
er aan als vertegenwoordiger van- het
stadsbestuur deze laatste bijeenkomst
bijl te wonen. Nadat de h. Remy Ponjaert
enkele mooie gedichten had voorgedra-
gen, sprak de h. Schepen Devos een paar
woorden en herinnerde aan het verzoek
van den h. Burgemeester voor een be-
schaafd Nederlandsch op het stadhuis.
Door de leerlingen werd daarna een mooi
en nuttig geschenk aan de hh. C. De-
kuyper en F. Derney aangeboden, die
zich zoo verdienstelijk hebben gemaakt
door de inrichting van deze lessen, die
tot een prachtig succes zijn uitgegroeid.

Thans staat reeds vast. dat in het
aanstaande winterseizoen een nieuwe
cursus zal worden georganiseerd.

Verzekeringsmaatschappij

DOOR eigen VOLK. OP cif/en BODEM
33. FraoktiilcUi ^ ANTWEHPEN

(714)
BEKENDMAKING

Het Stadsbestuur van Oostende acht
het zich tot plicht de bevolking attent
t-i maken op een schrijven van de Kreisr
kommandantur, waarvan dé inhoud
volgt:

« Het schijnt noodzakelijk de bevol-
king nogmaals duidelijk er op Jfce wijzen
dat degenen die aan onderhoorigen van
vijandelijke troepen of aan personen die
ten dienste staan "van den vijand, be-
wust gelijk welke ondersteuning verlee-
nen. in beginsel met de doodstraf wor-
den bestraft. De beweegredenen voor de
verleende o.ndersteuning zullen niet. in
overweging genomen worden. Men hoede
zich daarom voor elk valsch medelijden
met ontvluchte krijgsgevangenen en bij-
zonder ook voor het ondersteunen of
vlucht'oegunstigen van leden van vijan-
delijke vliegtuigenbemanning. De krijgs-
raden zullen elke begunstiging van den
vijand met- ontoegeeflijke strengheid
straffen. In de pers is hierover in de
laatste dagen een artikel verschenen:
«Geen toegeeflijkheid bij; steunverlee-
ning aan den vijand».

IJZERWAREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoorrsche Steenweg, 34

ALLE HUISHOUDABTIKELS
— EN ALAAM —

H. R. 3673 Tel. 72.072
(730)

CINEMA'S
PALACE

1, Aktualiteiten Ufa In Ie week. '
2, Een dokumentair.
3, Een dolle Nacht» (Was-Geschah in

dieser Nacht), met Lili Murati, Carl Lud-
wig Diehl en Theo LIngen.
R I A L T O

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten in 1ste week.
3. De Zevende Jongen (Der 7. Junge)

met Hans Holt en Heli FInkenzeller.
R I O

1. Een dokumentair. /
2. Ufa aktualiteiten In late week.
3. De Vroolijhe Echtgenoot (Hauptsa-

che Glucklich) met Heinz Ruhmann, Ida
Wust en Herta Feller.
ROXY

1. Een dokumentair.
'2. Aktualiteiten Ufa in ie week.
3. Vous seule quo j'alme (U alleen die

ik bemin), een Franschsprekende film
met Reda Clalre en Mona Goya.
F O R U M

1. Aktualiteiten Ufa In Ie week.
2. Een dokumentair.
3. De Rebel (Frlèdrlch Schiller) met

Helnrlch George en UI Dagover.
C A M E O

1. Een dokumentair.
2. AktuallteUen Ufa In ie week,
3. De hemelsblauwe Avondjapon (Das

Hlmmelblaue Abendkleld) met EUte
Mayerhofer en Georff, Alexander.

UIT DE STREE
Blankenberge

CINEMA'S
Programma vanaf 27 Maart tot en met

2 April: :. . .
COLISEE.'Kerkstraat: r - l. Ufa-actua-

liteiten; 2. Cultuur film; 3. «Frau Lima»,
de vermaarde operette met Llzzl Wald
muller, Paul Kemp en Georg "Alexander.

PALLADIUM, Kerkstraat. — 1. Ufa-
vveekoverzicht; 2. Documentaire film; 3.
«Gasparone». met Marikka Rokk en Jo-
hannes Heesters.

Zondaghamiddagvertooning ^e 3 ure;
avondvertooning te 7.30 u. *

VOLKSBOEKERIJ «ONS HUIS»
Een boek voor groot en klein biedt U

de volksboekerij «Ons Huis». Groote keus
van Vlaamsche en Fransche romans,
evenals jeugdboeken voor jongens en
meisjes. Voor iedereen toegankelijk en
open op Zondag vanaf 10.30 tot 12 u. en
op : Donderdag vanaf 5.30 tot 7 u.

ACCORDEONWEDSTRIJD TE BRUGGE
Zondag werd een provinciaal accor-

deonwedstrijd te Brugge gehouden on-
der leiding van heer Em. Van Herck.
Toekomende week geven we de uitslagen
ervan, waarbij verschillende Blanken-
bergsche jongens zich zeer verdienste-
lijk hebben gemaakt.
APOTHEEKDIENST

Zondag 29 Maart zal de apotheek P.
Pamelard, hoek Kerk- en Langestraat,
gansch den dag open zijn.
KON. GILD ST. SEBASTIAAN

Op overdekte wip: Op Zondag 29 dezer
beschrijving van 500 fr. op twee spelen
hooge; 20 primé's van 5 fr. meer; gratis
140 fr.; laatste-drie vogels 40, .30 en 20
fr., de drie kleuren 50 fr. Inleg 15 fr.,
terug 10 fr.

Op liggende wip. beschrijving van 200
fr. op twee spelen hooge. Inleg 8,75 fr.,
terug 6 fr.

Begin te 3 u. Iedereen is welkom.
Beschrijvers: De Keyzer J.,Sibout J.,

Segaert Juste; Claeys Fr., Willems P.
ROOD KRUIS PROPAGANDAWEEK

De groote gebeurtenis van dë week
was de overgroote belangstelling die het
Rood-Kruis 'ontving vanwege de bevol-
king. Zondag laatst hadden twee pop-
penkastvertopningen plaats voor de kin-
deren die met den meesten smaak en
met groot genoegen de gebeurtenissen
van Caspért;'e en zijn' bende hebben ge-
volgd.

Zondag, laatste propagandadag van
het Rood-Kruis met bezoek aan het
lazareth.
BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Claeys Laurette, Konin-
ginnelaan 9; Verstraete Josephine, Yzer-
straat 74; Van Damme Beatrijs, Lange-
straat 33; Bossier Jeanriine, Uitkerke ;
De Nys A ndrée, Kerkstr. 14; Montë Ju-
lien, Hanneusestr. 58; Talloen Cecile,
Uitkerke. ;

O verlij dens: Vanden Auweele Jaak,
7 m., Larigestr. 12, Luck Gaston, 49 j . ,
wed. Baele Mathilde, K. De Swertl. 51;
Benoot Antooh, 78 j , , echtg. Reubëns
Sidonie, Houthulststr. 18.

Heist
BEEN AFGESLAGEN

Reedèr Jos. Vahtorre. wonende PolderT
straat té'Heist'en iri'dienst op een boot'
in de haven van Zeebrugge werd: door
een losgesprongen kabel letterlijk een
been afgerukt. Het ongelukkig slachtof-
fer moest naar het hospitaal van Brugge
overgebracht worden.
VOETBAL

Zondag 1.1. werd eindelijk een aanvang
gemaakt met het voetbaltprnooi inge-
richt door F. C. Knokke. Een achttal
ploegen waaronder die der Pompiers en
der Stormvogels van Heist. nemen aan
dit tornooi deel. De eerste match bracht
reeds onze twee vertegenwoordigende elf-
tallen tegenover elkaar. De pompiers be-
haalden een 3—2 zege wat hun reeds 2
puntjes bezorgde. Wij rrieénen dat deze
ploeg dan ook een mooie plaats zal ver-
overen in dit tornooi.

Zondag 29 Maart speelt de ploeg van
de Stormvogels Heist tegen Olympic
Knokke.
PING-PONG

De Cirkel behaalde Zondag 1.1. een ge-
vleide zege tegen P.P. Club Dulnbergen
met 5-4 overwinningen en 18 sets voor 20.

Duinbergen mag echter als de mpree-
le verwinnaar van deze ontmoeting be-
schouwd worden, daar de laatste "partij
niet kon doorgaan en Mej. Ir. Neyt waar-
op zoo fel gebouwd.werd niet kon spelen.
Een waarschijnlijke zege gaf bij gelijk
spel een set. overwinning van Duinber-
gen.

X>e B. ploeg van P. P. Polo Club ont-
moette Zondag in Café «Cap Nords> te
Knokke «De Snoeks» (B ploeg) en moest
er de vlag strijken met 6—4 overwinnin •
gen en 18 sets tegen 16.
FILMNIEUWS .

Wegens onvoorziene omstandigheden
kon de vertooning van «Onze kleine Jon-
gen» niet doorgaan. In plaats daarvan
zal «De Vlag» gedurende de maand April
laten afrollen: de grootste geschiedkun-
dige film «Sieg im Westen». De prijzen
der plaatsen zullen heel laag zijn.
MAALBEWIJZEN

Maalbewijzn voor de maand April 1942
zullen afgegeven worden den 1, 2 en 3
April 1942.
NIEUWE RANTSOENZEGELS

Wie nog in het bezit niet is van de
nieuw erntsoenzegels kan deze nog be-
komen uiterlijk op Zaterdag 28 Maart.
Dit is dan ook de laatste dag. Rantsoen-
en eenzelvigheldskaarten dienen voorge-
legd te worden.
APOTHEEKDIENST

Zondag 29 Maart is apotheker J. Maes,
hoek Kursaal- en Duinenstraat, van
dienst van 9.30 tot 12 en van 16 tot 19 u.
BIOSCOOP

In Royal Ciné deze week: «Gevechts
escadrille». Daarbij de Ufa-actualitelten
en een kultuurfilm. De vertooningen
gaan doof als naar gewoonte.
SMISKOLEN

De IJzercentrale deelde ons de lijst
mede van de smlskolen-dépots. De heer
Frans Ceyp, 50, Kerkstraat. Is gemach-
tigd een dergeli.'.k depot te houden.
AARDAPPELKONTRAKTEN

De personen die een aardappelkontrakt
afgesloten hebben met een landdbouwer
kunnen de formulieren voor het opmaken
van het kontrakt bekomen op het stad-
huis, afdeeling landbouw, mits betaling
van één frank. De kontrakten dienen op
vljï exemplaren opgemaakt te worden.
VOOR DE KENNERS EN
FIJNPROEVERS

Zaterdag 28 Maart, te 19.30 u. speelt
In het Casino te Knokke het Philharmo-
nisch Kwartet Jos. Van der Smlssen. Met
kwartet dat overal om zjjn stijlvolle en
sprekende uitvoeringen een voortreffelijk
onthaal genoot, zal .ons vergasten op
werken van Mozart, Haydn, Beethoven,

Benevens het kwartet heeft De Vlag
ook nóg den voordrachtkunstenaar Hen-
drik Bulterijs ultgenoodigd, die werken

van Vlaamsche en Duitsche dichters
voordragen. " _• '

Kunstminnaars en kultureel ontw
keiden mogen dit buitenkans;» niet
sen. • • „ • • • .

Plaatsbewijzen te bekomen in het
sino vóór de uitvoering tegen 15, lo
5 fr. Halve prijs voor leden van De V
BURGERLIJKE STAND

Huwelijksaankondigingen: Van de
ver Edgard, architect, Knokke, met
truwe Mariette, alhier.

Huwelijken: Dobbelaere Albert,
visscher met Beirèns Elisa.
• Geboorten: Utterwulghe Geórges,
Pannestraat; Vandewalle Monique, R
der de Vrièrestr. 4; Wisse Robért, Ra
kapellèstr. 197; Lams Ëric, Panneslag
Lannoye Yvonne, Parentstr. 28; Witi
slaere Lucien, Prins Böudewijnstraat

Overlljdens: Depaepe Pharailde, 65
echtg. Vantorre Jan; Van Wynsberg
Honoré, 47 j . , echtg. Savels Magdale
Goddens Eugeen, 14 jaar.
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Lagauw, 125, Ezelstraat, te Brugge,
leden wier lidkaart 1942 onbetaald ten
gestuurd werd, en ook diegenen aan v
ze nog niet werd aangeboden, word
verzocht ze te komen afhalen. Onyern
genden raadplegen het bureel. Dehu
genooten van de krijgsgevangen" ma
kers .worden verzocht hét adres van d
afwezige aan het bureel kenbaar Tte n
ken. ;

FEITEN VAN DE WEEK
— Laidon Michel werd zijn fiets o;

vreemd voor het «Vlaamsch •• Huis».
— Van Parijs Elisa werd een brievt

tasch, inhoudende (5Ö0 fr., ontvreemd!
—' Het uitstalkastje van F. Ross/

Van Eyckplaats, verdween met dë vi
tijdschriften; die het-inhield..... ..

— Bij Aeirs Gaston, uit de Pahriebe
straat, werd ingebroken. Een som
700 fr., een.buffet en: éétwarenifwer
ontvreemd. ' " " ' . " ' *'

— D. A., landbouwer van .Mperker]
voerde graan riaar de molens.: 'Een
inhoudende 50 kg. tarwe, verdween
zijn wagen. . . . , , /

-— Pardon R., van St-Kruis,:wgrd
rijwiel ontyreemd voor een grobtwan
hUiS. • '•• . . ; ' • • ' ; ;

— Vrielinck Gabriel werd evene«
zijn fiets gestolen in de St. Jansstra

— Grüsson Maria werd haar bfievi
tasch, inhoudende 1100 fr.. ter Gro
Markt ontvreemd. : • -

HET 3e VOLKSCONCERT.
Vrijdag gaf de Brugsche Muziekkri

onder leiding van M. Brants. zijn dei
volksconcert in de zaal Oud-Brugge,
nevens de prachtige uitvoeringen
«Tannhauser» • van R. Wagnerijieh «1
Witte Paard» vart Bènatzkyi valt :voa(
het: heroptreden van M. Brants met

zingende zaag» aan te stippen. De
terpre.tatie van Solveig's lied van Gri|
op dit zeer origineel instrument,
bijzonder wel geslaagd. . - :

De «Bruycker's Balletten» . behaal
een grooten bijval, evenals, den hu
rist Fons Vanneste in zijn -.«Kenelia».

De opbrengst van het concert was l
stemd yoor^het pakket ;van den. krij
gevangene.

Op 21 April zal het 4e Volksconc
plaats, hebben.

BIJ HET ROOD-KRUIS
De bureelen van het Rood-Kruis,

Spaansche Loskaai zijn. voor de verz
dingen aan de krijgsgevangeenen. in
namiddag gesloten. Ook werden dag
per Stalag of Of lag, aangeduid om
pakketten voor de krijgsgevangenen
stemd af te geven. De belanghebbenc
worden verzocht zich naar het bureel
begeven om er de nieuwe schikkingen
vernemen.

Breedene
BURGERLIJKE STAND
"Geboorten: Lootens Suzanne.d.v.

rard en Thienpdndt Anna; Coenye Ne
d.v. Albertus en Devriendt Simone.

Sterfgevallen: Van Lersberghe Leot
70 j . , echtg. Hollévoet August; Deme
Marcellus, 34 j . , echtg. Lehlanc Estl

BEVOORRADINGSNIEUWS
Op Vrijdag 27 dezer worden nog ra

soeneeringszegels uitgereikt voor de
wone verbruikers. Voor de landbouw
en de personen die een huisslacht
gedaan hebben: op Maandag 30 Mai
's voormiddags, de letters A tot; en J

M; Dinsdag voormiddag, N tot Z.
Bijzegels aan zwangere vrouwe

Maandag 30 en Dinsdag 31 Maart 's i
middags.

Het bureel is geopend lederen dag i
9 tof 12 en van 14 tojt 17 u. Elkeen in
zich op den voor hem vastgestelden <
aanbieden.
BOERENHULP AAN ONZE KINDERE

De ouders die graag hun kinderen
landbouwers in het binnenland w
schen te plaatsen, kunnen daarvan "
ding maken bij Mej. Costenoble Gilbe
Kapellestraat 81, te Breedene-aan-2
afgevaardigde der gemeente bij voorin
Werk of rechtstreeks te Oostende,
straat 4.
ONZE KRIJGSGEVANGENEN.

Buiten den beroepsonderofficier
tens Camiel,, zijn er g een krijgsgev;
genen meer op onze gemeente,
HET SCHOOLVERLOF VOOR ONZE
KINDEREN }

Het Paaschverlof voor de gemeci
scholen zal dit laar gaan van 2 Ai
(Witten Donderdag) tot en met V
dag Ö April 1942. Het schoolverlof
dit jaar worden Ingekort, omdat de
deren de-verloren lesuren van den «
ter dienen terug Jn te halen,
MELKBEDEELING

De Inschrijving voor de nieuwe .-,
bedeeling werd opgelegd door dén *
vlncialéh Zuiveldienst. Ieder melkhai
laar zal bédeeld worden volgens
aantal ingeschreven kllenten.
BEROEPSORIENTEER ING

Onze gemeente Is aangesloten bij
Centrum voor Beroepsorienteering. *
Hauteklet werd aangeduid als afgev:
dlgde der gemeente.
HET WERK VAN DEN AKKER

Ook In onze gemeente bestaat
Werk van Akker en Volkstulnen, dit
durende reeds meer dan een Jaar;
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Lftj^ds-pu,ik~ werk gepresteerd,. Per-
Een :d\e gebruik wenschen té maken

braakliggende tèfreiriën ih-de ha-
„eldyitó den'hippodroom" kunrieri. zich
uden tot het Gemeentebestuur.

l o R T H O E K J E •: ; " , . . : - - - V :. • '.••',.•.••, ','
[(joéthais aan dè eer te Varseriarél De
•appe- lokale wegrenner heeft Zondag
' te Varsenare in den oefenrit van

-ort en" Welzijn, getuige gegeven van
In ontegensprekelijke klas. Niet min
iH 19:renners wakeri opgekomen.om

••el té fiemen aan den 60 km. wegrit.
Uitslag':ï'l:.rGoethals,,de 61 km. In 1 u.
min..; 2. Mommeréncy; 3. Coulus; 4.-

jschacht; 5. Laróye Jan. Vonlóo werd
igende". ' " -t •
Wij hoeven geen jota terug te nemen
sn hetgeen wi;. vorige week hebben ge-
hreven: Goethals breekt dit jaar be-
ist door!

ENKELE WOORDEN...
— Het Gemeentebestuiir heeft ,blijk
>gëven van zijn goeden' wil en voortaan
illeri alle mededeelingen uitgaande van
} gemeentediensten voor de pers be-
emd «verzameld worden in het Sekre-
jriaat.^waar ze den Dinsdagmorgen aan
»persvertegenwoordiger zullen ter hand
;steld worden. Op deze manier zal veel
erkeerde-; berichtgeving uitgeschakeld
lorden .èn dé samehwerkïng tusschen

t en .gemeente veel goeds tot stand

— De genaamde echtg. Degry-Eérébout
onende Buurtspoorwegstr.', te-Slijkèns,
erd gebeten door een hond, toebehoo-
ende aan Vanremoorte-le, Vaartstraat
e Slijkèns.
jCHUILPLAATSÉN VOOR DE
EVOLklNG
N^aarmate.. de, schuilplaatsen gereed

amen,' wórden plaatsen beschikbaar ge-
teld. Personen die wenschen in aan-
jerking te komen, moeten zich aanmel-
|en op het bureel ;van.'L>B. Breedene,
.ij den heer Jahssens, plaatsvervangen-
ie leider der gemeente, Steenovenstraat
e Slijkèns. .Voorrang zal verleend wbr-
ien aan, kinderen, vrouwen en oude men-
ichen. Èr zal een lichte vergoeding ge-
iraagd worden.
De volgende plaatsen zijn reeds be-

schikbaar of zullen het binhen afzien-1

baren^tijd zijn: Achter het gemeehte-
iuis, Spaarzaamheidstraat, Yaartstfaat,
S'ukkérwijk, Wagenmakerstraat, Dorp-
ilaats' Breedërie, hoek Guldo Gèzellestr.
én Molenstraat, .Groenendijkstraat, hoek
Duinen- . en Golf straat, Kappellewijk,
Blauwe Sluis, Versterking van de krypte
ieivkerk te Breedene-aan-zee, Dulrien-
ïtraat, bij Café Parijs.
Vier •schuilplaatsen. hebben elk 40

plaatsen, dé overigen' met 80 plaatsen;
je kerk met 150 slaapplaatsen. In geval
fan nood kunnen meer personen onder-
gebracht worden. • . . .

BEVOORRADING IN KOLEN DER
V1SSCHERSVAARTUIGEN

Ingevolge een beslissing genomen door
de Kolencentrale. moeten de visschérs
ilcii ; verbinden de kolen bekomen door
de tüsschehkómst der Hoof dgróepeëring
iVisch en Visscherijprodukten» uitsluit
terid te gebruiken .voor het '-koken van
garriaiëh en niet yoör verwarmihgsdoel-
einden.' .
HET AFLEVEREN VAN SMEEROLIE

Vanaf 1 April zal ieder visscher tot
het bekomen van zijn toegestane smeer-
olie,: 40 t;h: gebruikte- olie moeten in-
leyërèri, tenzij hij bij de Centrale van
Petroleum en Teerprodukten, van deze
levering Ontslagen-werd. . . , ;

De vïss.chers üie geen vrijstelling van
\wugwinhing aangevraagd hebben, wór-
den": aangeraden dit zoo spoedig moge-
lijk té doen. ' • . .. .

Dè-vrijstelling moet individueel aan-
gevraagd ;worden, met opgave .van de
karakteristieken vanden motor, aan de
Centrale, van Petroleum en Teerproduk-
teri. Aarlenstraat 118. Brussel.

De olièbons gejteekend «1942» blijven
maar geldig tot 31 Maart. .
VOLKSFEEST IN HEt VLAAMSCH HUIS

Op Maandag 30 Maart te 19 uur,r zal
Dr. Jef Van dé Wiele. algemeen leider
van «De Vlag» een groote rede houden,
omlijst door muziek, voordracht en
volksdans.

De volksdansen worden uitgevoerd
door VIVO. •----. .
GEEN VISCHAANVOER

Gedurende de week van Zondag 15
Maart tot Zaterdag 21 Maart werd niej,
uitgevaren. . :
BEEN GEBROKEN

De genaamde Pieter Bongé, wonende
Goedhuiswijk, deed bij het verlaten van
zijn.huls, zpo'n pngelukkigen val dat hij
een beenbreuk opliep.
BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Qèryl Frans, z.v. Gustaaf
en Nassel Marïe-Josè; Brys René, z. v.
Daniel en Coudeville Irene.

Overlijdens: Legeih Iricia, d. v. Leo-
pold en Plaetevoet Maria. 5 d.; Haeve
Maria, wed. Parmenjtiér Pieter, 90 j .
CINEMA'S :

NOVA, Marktplein. ^- 1. «Het Huis
Maltez,er». met Viyiane Romance. Louis
Jouvet en Pierre Renpir; 2. Kuïtuurfilm;
3. Ufa wereldgebeurtenissen. .

ZANNEKIN, Kokstraat. — 1. «De Klei-
ne en de Groote Liefde» met Jenny Jugo,
Gustav Prohlich en Ruch Gadden; 2.
Kuïtuurfilm; 3. Ufa aktualiteiten.
RANTSOENZEGELS '

De uitreiking der rantsoenzegels voor
de periode April-Mei zal plaats vinden
op: Dinsdag 31 Maart voor de gezins-
hoofden wier naam begint met de let-
ters A B C E F G en D H I J K aan
de loketten 1 en 2 stadhuis; Woens,dag
1 April, voor de letters L tot S (loket 1)
en de letters T tot Z (loket 2). Telkens
van 9 tot 12 en van 14 tot 17 u.
PRO JUSTITIA

De blinde vrouw met de weegschaal of
het Gerecht heeft in 1941 nog heel wat
werk op haar winkel gehad. Was het
Jaar 1940 een rekord in de laagte, 1941
kende een hoogterekord.

Het jaar 1940 boekte 335 overtredingen
tegen 644 in 1941.

Het verkeer ham natuurlijk het reu-
zenaandeel en zopals begrijpelijk spant
da fiets de kroon: 487 overtreders tégen-
over 4 autovoerders en 22 geleiders van
karren en wagens.

Van dé 487 fietsers werden 338 geknipt
om het fietspad niet te houden. 98 reden
zonder licht, 10 dempten niet genoeg
hun licht, 9 reden mei twee personen
op een rijwiel, 8 vergaten hun bel op
te zetten en 5 hun rem. terwijl 7 te lul
waren om zelf té stampen en zich Heten
trekken. „ ' •

Tegen het gemeentereglement «zon-
digden» 39 NIeuwpoortenaren, 14 wan-
delden zonder eenzelviBheidskaart op
zak, 13 plaatsten geen etiketten op hun
waren, 2 hingen de prijslijst niet uit
en. 9 vergaten hun hondentaks te be-
talen. :

32 man werd naar den tand getart
omdat ze de algemèene reglementen en
bijzondere wetten niet naleefden; daar-
van vischten 18.zonder verlof. 6 'stopten
niet op verordening van de Rijkswacht,
3 vergaten hun distels te steken en 3
bevrachtten hun schip zonder toelating,

Ónï te eindigen keken 9 man te diep
In het glas, 13 scholden hun evênhaaste
uit, 4 trommelden op andermans vel, 14
konden hun tong niet bedwingen én

roofdexi..audermans eer. 3.vonden dat
iets te 'göeUging'en brachten'er schade
aan, 1 slachtte een varken in den; duik,
1 ham andermans vruchten'.! had tekort
aan graan, 1 liet- ziJn kiekens op bezaaid
land loppen, terwijl 10 vergaten hun
kind,regelmatig naar school te zenden.

En nu is het'weldra Paschen en elkeen
zal het vast voornemen nèmeh zijn leven
te beteren.

Dingen dezer dagen
. Donderdag:. Uit Iran komen er alar-
meereïide berichten, wijl de spanning in
en om Turkije verhoogt. Mandsjoekwo
versterkt zijn verdediging. . \

Vrijdag: In Turkije werd een nieuwe
lichting onder de wapens geroepen'. De
•Japanners rukken op naar Port Moresby.

Zaterdag: In den Indischen Oceaan
werden vlootbewegirigen opgemerkt.

Zondag: De Japanners hebben de
Amerikaansche troepen op de Filippijnen
tot overgave uitgenoodigd.

Maandag: Koning Boris van Bulgarije
is naar Berlijn afgereisd. Stafford Crips
is te Delhi toegekomen. . •

Dinsdag: Duitsche duikbooten hebben
13 handelsschepen met in totaal 80.300
B.R.T. voor de Amerikaansche kust tot
zinken gebracht.

MOESTEN ALLE WINNAARS EENS
VOORBIJ DE LOKETTEN DEFILEEREN

van de

Loterij Winterhulp
dan zou er een optocht ontstaan
van meer dan 1.000 man per dag,
en' dit gedurende drie weken !

OOK U KUNT ZICH AANSLUITEN

bij dezen ingebeelden stoet !

DE AANHOUDER WINT !

De vierde schijf 1942

wordt als gewoonlijk verdeeld over
22.486 LOTEN TER WAARDE
VAN 5 y2 M I L L I Ö E N .

(712)

Rechtbanken
RECHTBANK VAN VfcURNE

Alcoplsmokkel — Talrijke personen
stonden terecht onder verdenking te
Adinkerke of elders aan de grens
gepoogd te hebben geestrijke dranken
binnen te smokkelen. Zoo werden vol-
gende personen veroordeeld:

Simóën Joseph, bakker te- Oostduin-
kerke, tot. 4 maanden voorwaardelijk 5
jaar, én 2520 fr. boete!

Calcoen Gustaaf.' vischhandelaar in
Panne, tot 4 maanden en 1704 fr. boete.

Bezit van geestrijke dranken. — De
herbergierster Bossant Augusta uit Adin-
kerke, en de herbergier Biliióuw Gerard,
uit Middelkeke, werden wegens het bezit
van geestrijke dranken'in hun woning
ieder veroordeeld tot e~èn boete van 350
frank of 8 dagen gevangenisstraf met
verbeurdverklaring der aangeslagen
dranken.

RECHTBANK TE BRUGGE
Diefstal. r-P.-Maria^en.V. Maria, huis-

houdsters te Brëedène. 'werden • wegens
diefstal van voorwerpen..veroordeeld tot
5 maanden gevangenisstraf. , ;
• Onwaardige vader. — Een arbeider, uit
Breedene, Van.Éf: Jan. hsid:zijn kinderen
achtergelaten• zqnder. middelen v̂ari be-
staan. De onwaardige vader hoorde zich
verwijzen to.t een gevangenisstraf, van 2
maanden en. 1.400, f rank boete of twee
maanden. ; -. •

Slagen. — S... Frans, werkman te Oos-
tende, had op 12 November 1941 slagen
uitgedeeld.. De zaak kwam voor het ge-
recht en S... hoorde zich verwijzen tot
2 maanden gevangenisstraf, plus 700 ff.
boete of 1 maand. "....' • '"••.'

LiGhtafscherming. —r J. Ketels stond
terecht wegens het niet in acht nemen
der verordeningen nopens de ; lichtaf-
scherming; hij werd veroordeeld toteen
geldboete van 182 fr. of 8 dagen. •

Voor gelijkaardige feiten werd L. De-
blaere, uit Wenduine, tot dezelfde straf
verwezen.
. Diefte. — D. uit Oostende stond teT

recht wegens het stelen van een 1000
baksteenen, welke hij ging gebruiken
om een muur te versterken tegen bom-
aanvallen. Dé steenèn werden bijna allen
aan den eigenaar terugbezorgd. D. werd
veroordeeld tot 700 fr. boete of 1 maand
gevangenisstraf.

Jeugdige dievegge. — Jeanne W. uit
Oostende, minderjarige, stond terecht
voor een viertal dieften o.a. een brieven-
tasch inhoudende 200 fr. ten nadeele van
Van El., verschillende trossen druiven
toebehoorende aan Vande C, flesscheh
Elixjr van Van D.-en een doos pralines
toebehoorende aan D. Ze werd veroor-
deeld töt verschillende straffen, samen
2 maanden gevangenisstraf en 910 fr.
boete of 5 maal 8 daigen.

Dansen. — W. uit Blankenberge werd
veroordeeld tot 175 fr. boete of 3 dagen
ge vang. om het dansen te hebben toege-
laten in zijn herberg.

Ontduiken van taxen. — P.-Maurice
van Blankenberge .verkocht waren op
de markt zonder de bedrijfstaxën té be-
talen. Hij werd veroordeeld tot het be-
talen van deze laatste en tot een boete
van 350 fr. of 14 dagen gevangenisstraf.

Hij verkocht koffie... — Cl. Arthur uit
Oostende, stond terecht uit hoofde van
den verkoop van koffie. Een huiszoeking
leidde tot de ontdekking van 1500 kgr.
ongebrande koffie. Beschuldigde had
echter alles bij 't gemeentebestuur aan-
gegeven en had een toelating bekomen
om de koffie met surrogaat te verwer-
ken. Het feit van den verkoop aan woe-
kerprijzen werd als niet genoegzaam be-
wezen bevonden en de beschuldigde werd
vrijgesproken.

Niet verschenen. — De controleur Cl.
André dacht het niet noodig' voor de
Rechtbank te verschijnen wanneer hij
opgeroepen werd. Tot twee maal toe was
hij niet te vinden. De Rechtbank ver-
oordeelde hem tot 700 fr. boete of. één
maand gevang.

Diefstal. — Dams Jozef, van Oostende
wegens dieften, 700 fr. boete of 1 maand
(niet voorw.). .

— Degroote Renó. van Breedene, we-
gens poging tot diefte. 700 fr. of 1 maand
(niet voorwaardelijk);.

Doodelfjk automobiel-ongeluk, — Op
25 Juni 1941 werd het kind Rosseel Wil-
!y wanneer het de groote baan te Jab-
beke, nabij de. ouderlijke woning wilde
overloopen, door een auto gevat, gevoerd
door Beemaert August van Oostende. De
knaap bezweek, aan zijn schrikkelijke
verwondingen.

Het droevig ongeval gaf aanleiding tot
langdurige en scherpe pleidooien tus-
schen de burgerlijke partij" en de verde-
diging van Beerhaert die vervolgd was
wegens onvrijwilllgen doodslag.

Maandag heeft de boetstraffelljke
rechtbank haar vonnis geveld. Beérnaert
werd Vrijgesproken.

Eerroof, — B. Constantla.' hulshoud-
ster ie Breédehë, wegens ëërróóf: 350 fr,
boete of 15 d. (voorw. 3 jaar) en wegens
beleediglngèn 70 fr. of 2 dagen.

Kantoor van den Notaris

de GHELPERE
I. • te Heistraan-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)

Studie van Meester

Maurice Sebrechts
notaris te Ocstende,

Leopoldlaan, 7.

TOESLAG

op MAANDAG 30 MAART 1942. om 3.30 u.
namiddag, ter herberg «Prins Boude-
wijh», 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 óp 15 April aanstaande.
Te bezichtigen op Maandagen, Woens-

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

- " (751)

Studiën der notarissen

SEBRECHTS
en

GHYQOT
te Oostende

TOESLAG

op DINSDAG 31 MAART 1942, om 3 uur
namiddag, in de. gehoorzaal van het
Vredegerecht, Gerechtshof. Henri Ser-
rüyslaan, ±e Oostende, ten overstaan vari
den heer Vrederechter en van den heer,
GiH 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 gebeürlijke rechten óp 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)

Studie van Meester

Pierre DENIS
Dokter in de rechten,

• notaris te Nieuwpoort.

Op VRIJDAG 10 APRIL 1942. om tien
uur 's voormiddags ter stadshalle,
Groote Markt, te Nieuwpoort: •

MERKWAARDIGE OPENBARE EN
VRIJWILLIG VERKOOPING

van

zeer schoone Meubelen en
Mobilaire Voorwerpen

bestaande onder andere uit:
Een sterke traamkar. 2 buffetten in

geskulpteerd eiken hout, kleerkasten,
spiegelkast, bedden met ressort, matras-
sen, stoelen, kaders, bronzen luster, J wit
geëmailleerde cuisinière. gasvuur, rek-
ken, kommoden, tafels, dwarskussens,
kussens, nacht tafels, lavabos, zetels en
verder allerhande menagiegerief.

Gewone voorwaarden en komptante
betaling. •

Voor alle verdere inlichtingen, zich
wenden ter studie van Notaris DENIS
voornoemd, Kokstraat. 9, té Nièuwpoort.

(769)

••••••••••••*•••••

Studie van Meester •

Pierre DENIS
Dokter In de réchten,
notaris te Nièuwpoort.

Op MAANDAGEN 13 en 27 APRIL 1942,
telkens om drie uur 's namiddags, ter
Gehoorzaal van het Vredegerecht, Lan-
gestraat, 98 te Nieuwpoort, respèctleve-
lijken Instel en toeslag van:

STAD NIEUWPOORT

EEN GERIEFLIJK EN WELGELEGEN

Woonhuis
dienstig voor alle bedrijven, met erf en
afhangen, staande en gelegen te Nieuw-
poort, Marktstraat, nr 3, bekend bij ka-
daster Sectie B nr 952 voor een grootte
van 86 m2,
. Met gewin, van 'A% Instelpremie:

Zichtbaar alle. dagen.
Ingenottreding: 14 dagen na den .toe-

slag.
Voor alle verdere inlichtingen, zich

wenden ter studie van notaris DENIS
voornoemd, Kokstraat, 9, te Nieuwpóort.

••'•• (768)

. Studie van Meester

Pierre DENIS
Dokter in de rechten,
Notaris te Nieuwpóort.

UIT TER HAND TE KOOP
1) WOONHUIS met erve. te Westende,

dichtbiji Nieuwpoort-Stad; groot onge-
veer 1100 m2.

2) Een welgelegen OPBRENGSTHUIS
té Coxyde. . ' . • > .

3) Een zeer welgelegen HOTEL-PEN-
SION te Nieuwpoort-Bad.

4) verscheidene perceelen welgelegen
BOUWGROND.

5) Een WOONHUIS met inrijpoort te
Nieuwpoort-Stad, dichtbij de kaai ge-
legen.

Voor alle inlichtingen, zich wenden ter
studie van voornoemden notaris DENIS,
Kokstraat, 9, te Nieuwpoort. (767)

Studiën van de Notarissen

René LINGIER
en

Jacques GHYOOT
te Oostende.

TOESLAG
op DONDERDAG 9 APRIL 1942, om
3 ure namiddag, ter herberg «Prins Bou-
dewijn»," St. Sebastiaanstraat, 22, te
Oostende van:

STAD OOSTENDE
Schoon en bijzonder welgelegen

Handelshuis
Alfons Pleterslaan, 9, groot 115 m2.

Deels verpacht per maande en deels
gebruikt dóór een der medeeigenaars,
van weik laatste gedeelte de kooper het
vrij gebruik bekomt eene maand na den
toeslag".

Ingesteld: fr. 390.000.
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 geno*. r
TBêVdëk: 'zich bevragen ter studie; •

Ingesteld: 151.000 fr.

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

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

Ingesteld: 50.000 fr;
Vóör alle nadere inlichtingen, zie plak-

brieven of zich bevragen ter studie. (764)

IY.% I X

Notaris

GHYOOT
Koningstraat, 54, Oostende,

(met tussehenkomst van notarissen

DE WYNTER
te Oostende,

en

JONCKHEERE
te Oedelem).

I.

Meubelveiling
Op DINSDAG 7 APRIL 1942, te 14 U.,

ten sterf huize Christinastraat, 30, te
Oostende:

HUISMEUBELEN als kleerkasten, bed-
den, beddegoed. tafels en stoelen, keu-
kenstoof, piano, ijskast, brandkast, naai-
machien, enz...

SMIDSALAAM als machienboor, snij-
mes, buizenplooier, 2 vijlstaken, aam-
beeld, blaasgalg, enz...

Gereed geld en 16 t.h. onkosten.
Te bezichtigen op 6 en 7 April.

, (776)

II.
TOEWIJZING

Op WOENSDAG 8 APRIL 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 zijn de 3e verdieping en
zoldering thans uitgebrand door oorlogs-
felten: schade door deskundige geschat
op fr. 40.200).

Ingesteld: fr. 166.000.
(777)

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.

Gebeurlljk recht op oorlogsschadever-
goeding Is In de verkooping begrepen.

Genot: de winkel Is verhuurd, verder
deels onbewoond en deels bewoond door
medeëlgenaars. 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
OHyoOT.

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

Kantoor van Notaris

J. GHYOOT
te Oostende, Koningstraat, 54.

RECHT VAN OPBOD
KOOP

Handelshuis
met 3 verd. boven gelijkvloers

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

Kadaster A, nr 774k, groot 90 v. m.
Zichtbaar: Dinsdag, Donderdag en Za-

terdag, van 2 tot 4 uur namiddag.
Op 18-2-32 ingesteld fr. 205.000.
Toegewezen mits fr. 156.000.

KOOP II.

Woonhuis
met itirij

Oostende-Meiboom, Beekstraat, 3
Kadaster C, .hr I74d2. groot 110 v. m.

Zichtbaar: dagelijks. v

Toegewezen mits fr. 47.000.
Tot Woensdag 8 April 1942 zal-eenieder

het recht hebben om op te bieden. Het
opbod moet minstens bedragen:

Voor lot I, fr. 15.600: voor lot II, fr.
4.700. Het wordt gedaan bij deurwaar-
dersexploot dat aan notaris Ghyoot be-
teekend wordt en het wordt den kooper
aangezegd.

Inlichtingen en lastenkohier bij den
Notaris. (774)

II
Bij Sterfgeval

TOEWIJZING
op WOENSDAG 8 APRIL 1942. te 15 u.,
ter herberg «Prins Boudewijn», St. Se-
bastiaanstraat, 22, te Oostende:

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

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

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

Gas, el., stads- en regenwater.
Verhuurd fr. 300 per maand.

Ingesteld: fr. 76.000.
KOOP II. — Herberg «Café Cairo»,

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

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

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

lijke oorlogsschadevergoéding wordt m
deverkocht.

Zichtbaar: sleutels vragen in koop I.
Ingesteld: 40.500 fr.

(775)

ZOEKLICHTJES
TE KOOP: Benzinemotor Ford 4 cyl.

22 P.K., met schroefasse (goeden staat)
2.500 fr.; 1 winch voor met planken
4.500 fr.; 1 winch 1.500 fr. Zich wenden
Richard De Knuyt, 56, St. Franciscus-
straat, Oostende. (763)

GELDPLAATSING: Te koop Rapport-
villa met drie appartementen, gemeu^
beleerd volgens inventarissen.

Gelijkvloers : afzonderlijke ingang,
woonkamer, bureel en garage, keuken,
W. C, hof rondom met muren bezet.

Alle verdiepen hebben een afzonder-
lijken ingang, twee slaapkamers, woon-
kamer, keuken, W. C.

•Regenwater en putwater, geactioneerd
met motor; gaz, electriciteit.

Schrijven: Edward's House, Nieuw-
poort-Bad. (770)

TE KOOP gevraagd: circa 2000 m2
grond nabij Oostende. Schrijven O. Mal-
deghem, Caputsteen-straat, 44, Meche-
len. (749)

VERLOREN: Manshandschoen in pe-
carivel op den Nieuwpoor^schen steen-
weg, tusschen Westende en Nieuwpoort.
Schrijven Visscherijblad. (746)

TE KOOP: Diesel marinemotor van
10-12 P. K. met schroef compleet, zoo
goed als nieuw. Zich wenden: Garage
Gevaert, 141, Zeelaan, De Panne. (754)

GEVRAAGD voor huisgezin met 3 kin -
deren: goede dienstmeid huisvrouw, alle
dagen van 7.30 tot 7.30, Zondag van 8.30
tot 2 u.; inslapen niet gewenscht.. Aan-
biedingen: adres bureel van het blad.

(763)

TE KOOP: Prachtige marine-
motor Renault, 60 H.P., 6 cyl. 1939,
zoo goed als nieuw.

Zich wenden: Varsoviestraat, 40,
Oostende. Telefoon 721.97. (762)

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

ONDERWIJZERES geeft private lessen
aan leerlingen van 6-14 jaar; aanvaardt
ook kopij»- en bureelwerk. (738)

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

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

GELDPLAATSING, uitstekende waar-
borgen, hooge intresten. Schrijven bu-
reel van het blad. (258X

TE HUUR: Winkel met ruime stapel-
plaatsen, zoo noodig met gemeubelde
woonkamers, goede ligging. Voorwaar-
den: Kaaistraat, 26, Oostende. (033)

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

(629)

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

(716)

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende.

TE KOOP:
Schoon heerenhuis, alle confort, Center.

Kan dienen als handelshuis.
Prachtige villa, bij center van Zeedijk.

3 appart., 2 badk., str. water. 300.000.
Schone Villa, St. Petersburgstr. Park.
Rapportvilla, de Smet de Nayerlaan.
Schoon handelshuis, Langestraat.
Schoone villa, Peter Benoitstraat.
Burgerhuisje, Schipperstraat.
Rapportvilla, Kemmelbergstraat.
Burgerhuis, Blauwkasteelstraat.
Kleine villa, Opex, 90.000 fr.
Kleine villa, 11. pi., Breedene-a-zee.
Bouwgronden:

Bij de ElisaL-'t' .'."an van af 120 fr.
Op de Opex v^n af 80 fr. de m2.
Breedene-Hï[Ji,o-Koom vanaf'22 fr. m2.
DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD:

Handelshuizen, burgershuizen, enz., groot
en klein, in er. muiten stad.

(771)

OSTEND-THERMAL
ALGEMÈENE MAATSCHAPPIJ DER
BRON- EN SPUITWATERS (SPONTIN)

Naamlooze Vennootschap. Zetelplaats
der Maatschappij: Albert I Promenade,
Oostende. Bestuurszetel: 113-121. Molen-

beekstraat, te Brussel.

De Beheerraad heeft de eer de H.H.
Aandeelhouders uit te noodigen tot de
gewone algemèene Vergadering, die zal
gehouden worden ter Bestuurszetel, 121,
Molenbeekstraat, te Brussel, op Woens-
dag 15 April 1942, te 11 uur 's morgens.

DAGORDE. — 1. Verslag van den Be-
heerraad; 2. Verslag van het College der
Commissarissen; 3. Goedkeuring van de
balans en de winst- en verliesrekening;
4. Ontlasting voor hun beheer aan de
beheerders en commissarissen. Overeen-
komstig art. 23 der standregelen, moe-
ten de aandeelhouders en de titularissen
van stichtersaandeelen hunne titels
vóór de vergadering, .ter maatschappe-
lijke zetel of in een Belgische bank én
hun getuigschrift van neerlegging voor-
leggen vóór de opening van de vergader
ring. De aandeelhouders, ingeschreven
vijftien dagen vóór de vergadering- in
het Register der titels op naam, zullen
tot de vergadering toegelaten worden
zonder andere pleegvormen te moeten
vervullen. • (765)

JAARMIS
Mevrouw MADELEINE KETE-

LERS-LIEVENS laat weten aan de
familieleden, vrienden en kennis-
sen, dat een JAARMIS zal gezon-
gen worden ter zaliger nagedach-
tenis van haar echtgenoot,

MIJNHEER

Julien RETELERS
in de ST. PIETER EN PAULUS-
KERK op Dinsdag 31 Maart, te
9 uur.

Men ,wordt vriendelijk verzocht
dit bericht als uitnoodiging te wil-
len aanzien. (772)

Men verzoekt ons het overlijden
te melden van

MIJNHEER

Emiel-Ludovicus Lafère
Rustend Belgisch Zeeloods

Vereerd met het Burgerlijk eere-
teeken van Ie klas. het oorlogs-
marine kruis, de overwinnings-
medalie, de medalie van den veld-
tocht 1914-1918 en andere onder-

scheidingen.
Echtgenoot van

Mevrouw Anna-Henrica CLAUS
geboren te Vlissingen (Nederland)
den 17 Maart 1883, en overleden
te Steendorp, den 18 Maart 1942,

bediend van het H. Oliesel.
De plechtige begrafenis heeft

plaats gehad in de paröchiale kerk
van Steendorp op Zaterdag 21
Maart 1942, om 11 uur.

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

Steendorp, Maart 1942.
Gelaagstraat, 101. (779)

! A. B. C.
• Die se I-
S Motoren
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SPORTNIEUWS

Voetbal
iN EERSTE AFDEELING B

DE DRIE KOPPLOEGEN BLIJVEN OP
HUN STELLINGEN

Voor de hervatting der kampioenschap-
pen kregen de drie leidende ploegen Ra-
cing, Berchem en Club Brugge een vrij
gemakkelijke taak af te werken en ze
hebben hun thuiswedstrijd dan ook tot
goed einde gebracht, zoödat dit drietal
steeds met kans voor de eerste plaats
stri'öt. Berchem en Brugge wonnen zelfs
met vrij hooge cijfers/terwijl de 2-0 over
winning van Racing op Vilvoorde eenigs-
zins te onderlijnen valt. Te Ronse heeft
A. S. een klinkende overwinning behaald
op een tegenstrever die in alle lijnen
de mindere was. Oostende begon zeer
goed, daar eerst Lenaers, daarna Van-
dierendonck voor een doelpunt zorgden.
Ronse hervatte zien echter zoo sterk dat
niet alleen het achterstel goed gemaakt
werd, maar zelfs den voorsprong geno-
men. Vóór de rust was het echter reeds
3-3 door toedoen van Dejonghe. De
tweede speelhelft zag een volslagen
meerderheid der bezoekers die onmid-
dellijk voorsprong namen langs Holle-
meesch, Deweerdt en Vandierendonck.
Dejonghe. Deweerdt en Vandierendonck
zouden tenslotte de eindscore tot 9-3
opvoeren, waarmede de « rood-groenen »
een prestatie verwezenlijken dié tot na-
druk stemt. Gansch de ploeg sloot als
een bus .niettegenstaande de afwezig-
heid van De Bie en Depooter. Vooral de
achterhoede was sterk en de voorhoede,
flink gesteund door een zeer beweeg-
bare middenlinie, kreeg "de gelegenheid
schietoefeningen te houden! Door dit
sukses geraakt Oostende stilaan van de
bedreigde plaatsen weg en het lijkt er
wel naar dat de mannen van Wets zich
ten gepasten tijde in veiligheid zullen
brengen. De Waalsche ploegen hebben
eenigszins ontgoocheld. Charleroi moest
een vrij zware nederlaag te Doornik
slikken, terwijl Union Centre het bij het
zwakke Halle niet verder dan een gelijk
spel bracht. En van Belgica kan ten-
slotte alleen gezegd dat dit elftal wel
degelijk in verval moet zijn, want nu
werden de Grotjongens met 5-2 cijfers
door het bezoekena Club Ronse versla-
gen.

RACING BRUSSEL BERCHEM DE
HOOFDSCHOTEL VOOR ZONDAG

Voor Zondag staat een belangrijke
ontmoeting in deze reeks op het pro-
gramma: R. C. Brussel-Berchem. Tijdens
de eerste ronde werd het een scoorlooze
puntendeeling, maar ditmaal geven wij
Berchem de beste winnende kansen.
Club Brugge moest A. S. Oostende ont-
vangen, doch daar Cercle insgelijks te-
gen Union aan huis optreedt, wordt deze
partij, uitgesteld. R. C. Doornik. Vilvoor-
de en Oude God zijn bijna zekere over-
winnaar op Club Ronse. Union Centre
en Schaarbeek, terwijl Charleroi als be-
zoeker insgelijks de punten zal wegka-
pen bij A. S. Ronse.

IN BEVORDERING A

VIGOR HAMME STEEDS ONBEDREIGD
AAN CE SPITS

In deze reeks werden slechts drie ont-
moetingen betwist en alle zagen de kop-
ploegen op eigen veld aan de winnende
hand. Spannend ging het .er nochtans
aan toe te Kortrijk, waar Meenen in ex-
tremls met 4-3 verloor. Aanvankelijk ga-
ven de JLeiezonen nochtans den indruk
het gemakkelijk te zullen halen, want
na 55 minuten speï stonden ze reeds met
3-0 aan de leiding. 'Maar dan haalde
Deneckere een krachttoertje uit door
driemaal in vijf minuten te doelen en
aldus de ploegen gelijk te stellen. Ge-
lukkig kon Kortri'k zich bijtijds hervat-
ten en tenslotte zeven minuten vóór het
einde den voorsprong verwerven. Ham-
me gaf S. K. St. Niklaas geen schijn van
kans en blijft ongeslagen en onbedreigd
aan de leiding. Van nu af reeds mogen
wij zeggen dat hier de beste ploeg het
kampioenschap zal veroveren. Te Roese-
lare kreeg 't V. G. een zware pil te slik-
ken die niet te vergulden is. De Oos-
tendenaars verplaatsten zich weliswaar
met drie invallers voor Vandenberghe,
Rotsaert en Vandenbussche. doch deze
handikap weeat niet op tegen het mie-
zerig spel van een ploeg die gansch bui-
ten forme bleek. Geen enkele speler
blonk uit en met leede oogen moeten wij
het aanzien hoe de Oostendenaarsmeer
en meer den berg afgaan. De gedurige
wijzigingen aan de ploeg doen geen goed.

HAMME ZAL ZIJN VOORSPRONG NOG
AANDIKKEN

Voor Zondag hebben wij weer drie
partijen op den kalender. Hamme staat
voor een kwade verplaatsing naar Roe-
selare die op eigen veld nog niet ge-
klopt werd en slechts een puntje moest
afstaan aan Lokeren. Nu echter is het
de leider die op bezoek gaat aan «'t Mot -
je», zoodat het een paar andere mouwen
is. Te Hamme verloren de Rodenbach-
zonen met 4-0 en hopen thans weer-
wraak te nemen. Lokeren ontvangt het
bezoek van Union Doornik en zal ervan
gebruik maken om zich definitief te
redden. Meenen-Moeskroen wordt iets
voor den thuisclub, zood at Stade nog
Zondagavond niet in veilige haven zal
zijn.

KALENDER DER WEDSTRIJDEN VOOR
ZONDAG 29 MAART

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

BEVORDERING A
S. K. Roeselare — Vigor Hamme
R, C. Lokeren —U. S. Doornik
S C. Meenen — Stade Moeskroen

o k s e n
ROBENSYN LIET ZONDAG EENS TE
MEER ZIJN STOOTKRACHT GELDEN

TE OOSTENDE

pat Maurits Robensyn niets van zijn
geweldige stootkracht verloor, heeft de
Antwerpenaar Devos Zondagnamiddag
te Oostende moeten ervaren. Aanvanke-
lijk verdedigde de bezoeker zich knap,
doch wanneer hij erg geraakt werd, liep
de kamp vrij spoedig ten einde. In de
derde ronde ging de Antwerpenaar voor
9 tellen naar de planken en de verzor-
gers vonden het geraadzaam de spons
te werpen. Aan dezen wedstrijd hebben
wij niets geleerd, want een snelle zege
van den Oostendenaar lag in de lijn der
verwachtingen.

Maurits Vanhaverbeke heeft tegen
Vercammen een zeer goede partij ge-
leverd en een overwinning geboekt, die
niet te betwisten valt. Het feit dat de
bezoeker slechts een tweetal ronden in
zijn voordeel kon boksen, maakt alle ver-
dere 'betwisting nopens een gevleiden
uitslag ten voordeele van den Oostende-
naar overbodig. Zeggen wij terloops dat
Vanhaverbeke misschien den mooisten
kamp sedert zijn heroptreden deed en
iedereen zal met ons akkoord gaan dat
het verdikt zeer juist is.

Firmin Asseloos, niet bijzonder op
dreef, kon slechts de punten deelen met
Mondelaers, uitslag die eenigszins ge-
vleid voorkomt voor den Antwerpenaar.
Van Eenoo ontmoette Marris en daar de
man van Vanhaverbeke ditmaal met een
goed moraal den strijd aanvatte, werd
het vonnis van den Antwerpenaar vrij
spoedig voltrokken. Daar Cortes ziek
was, deed Willems een kamp zonder be-
slissing tegen Van Born. terwijl de in-
leidende liefhebberskamp op puike wijze'
door Nachtegael werd gewonnen.

Hieronder de uitslagen van dit boks-
feest:

Liefhebbers over 4x2 minuten:
Nachtegael (Oostende) dwingt Van

Born (Antwerpen) tot opgave in de der-
de ronde.

Beroepsboksers over 10x2 minuten:
Van Eenoo (Oostende) dwingt Marris

(Antwerpen) tot opgave in. de tweede
ronde.

F. Asseloos (Oostende) en Mondelaers
(Antwerpen) doen match nul.

M. Vanhaverbeke (Oostende) wint met
de punten op Vercammen (Antwerpen).

Beroepsboksers over 10x3 minuten:
Robensyn (Oostende) dwingt Devos

(Antwerpen) tojt opgave in de derde
ronde.

Zondag te Oostende in het Sportpaleis

STRUIKELT DECLERCQ OVER
PIET VAN LOO?

paleis, waar vanaf 14.30 uur onderstaand
programma afgewerkt wordt:

Liefhebbers 4x2 minuten:
Vermo.te (70 kg.) Oostende tegen Myny

(70 kg.) Veurne.
Vandecasteele (6S kg.) Oostende tegen

Calmeyn (68 kg.) Veurne.
Nachtegael (67 kg.) Oostende tegen

Boels (66 kg.) Veurne.
D'Haenéns (59 kg.) Oostende tegen

Deckers (60 kg.) Veurne.
Helsmoortel (64 kg.) Oostende tegen

Senesael (64 kg.) Veurne.
Desmet (58 kg.) Oostende tegen Bla-

cky (57 kg.) Veurne.
Vens (57 kg.) Oostende tegen Billy (57

kg.) Veurne.
Dè Coo (55 kg.) Oostende tegen Seys

(55 kg.) Veurne.
Beroepsboksers 3x2 minuten:
Aspeslagh (57 kg.) Oostende tegen

Mars (57 kg.) Veurne.
Beroepsboksers 8x3 minuten:
Declercq (57 kg.) Oostende tegen Van

Loo (58 kg.) Veurne.
Prijzen der plaatsen: 25, 20, 15, 10 en

7 fr. Lokatiebureelen als naar gewoonte.

BOKSMEETING TE KOEKELARE __

Op Paaschmaandag 6 April wordt te
Koekelare in de zaal «Ons Huis» een
aantrekkelijke meeting ingericht, waar-
bij Karel Sys'een sparring zal leveren
met All Gerard en tevens een demon-
stratie zal houden met zijn leermeester
Theo Vanhaverbeke. Deze meeting, in-
gericht door dën Supportersclub «Recht
voor Allen», wordt aangevuld door zes
liefhebberskampen tusschen Oostende en
Brugge.

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

E. Vanderstraeten
p. Metsersstraat, 18 — Oostende
U Handelsregister Oostende 3040

CROWN CITRON
CROWN LIMONADE

CROWN ORANCE
•

§f Bijzondere prijzen voor voort-
verkoopers .

(126)

Schaken
VRAAGSTUK Nr. 14

Sleutel Lc3b4
Eerste variant als Ke2dl, 2/Dg3d3-Kdlcl

3Lb4d3 mat.
Tweede variant als Ke2fl, 2/Kh4g4,

Kfle2, 3Dg3f3 mat.

VRAAGSTUK Nr. 15

van L. Bayot, Forrière

Daar Firmin Asseloos' rechterhand fel
opgezwollen is, wordt hij in zijn wed-
strijd tegen Van Loo vervangen door De-
clercq die dus den Veurnenaar in revan-
che zal bekampen. Van Loo leverde on-
langs geweldige kampen met kampioen
Comelis, Kid Dussart. Falise en sloeg
verleden Zondag gelijk met den kam-
pioen Lescrauwaet De bezoeker steekt
in forme on zal alles in het werk stel-
len om zijn zege van 3 Juli 1.1. te Oos-
tende te bevestigen. Herinneren wij er
aan dat Van Loo toen won door opgave
in de zesde ronde van den Oostendenaar
die vooraf met de punten gewonnen had.
Een felbetwiste kamp ligt in het voor-
uitzicht.

De revanche tusschen Aspeslagh ett
Mars zal iets voor de fijnproevers zijn.
Beide mannen ontmoetten reeds elkan-
der tweemaal. Den eersten keer verloor
de Oostendenaar door opgave in r. 3,
om nadien den Veurnenaar met de pun-
ten .te kloppen. Belden wonnen dus "een
manche en deze beslissende ontmoeting
zal zeer spannend zijn, evenals trouwens
de acht inleidende liefhebberskampen.

Geen twijfel of er zal andermaal
groote belangstelling zijn In het Sport- Wit speelt en geeft mat In drie zetten

De Belgische Haringvisscherij
uit Fransche Havens

(Vervolg van bladz. 1)

DE VANGSTEN

De haringvangst is in de gunstigste
omstandigheden steeds een zeer wissel-
vallige visscherij: 't is dikwijls «alles of
niets» en terwijl sommige booten na
uren wachten en zoeken bijna ledig
moeten huiswaarts keeren. vallen an-
dere te midden in de dichte haring-
scholen en hebben soms meer visch in
hun netten dan ze veilig kunnen aan
boord nemen.

Weinig schepen zijn trouwens inge-
richt om groote ladingen versche haring
te kunnen aan boord nemen, en daar die
versche visch bijna als eene vloeibare
massa moet aanzien worden, kan 'men
zich voorstellen welk gevaar daaruit kan
ontstaan, vooral als de zee wat woelig
wordt..

De recorddag die zich tijdens deze
Wintercampagne in deze haven heeft
voorgedaan was den 9 Maart, toen men
met 36 vaartuigen niet minder dan
544.020 kg. haring aanbracht.

Da.t er op zulke dagen op de aan. onze
visschers voorbehouden kaai een herrie
van belang was, hoeft niet gezegd.

Elke schipper wilde zi;in vangst zoo
spoedig mogelijk lossen om den volgen-
den dag opnieuw de haringscholen te
kunnen gaan verschalken.

Dikwijls ontbrak het aan bennen om
iedereen tevreden te stellen; dan wer-
den gansche bergen haring uitgegoten
op zeilen op de kaai, waar de werklieden

Prijskampen en
Vermakelijkheden

_—4—
KAART

Op Zondag 29 Maart 1942, prijskamp
met de kaart (bieden) bij Edmond Wy-
bouw, Café Taxi. Torhoutsteenwëg, 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-
prljskamp bij Alfred Broucke, Torhout-
steenweg, 258, Oostende, met 300 fr.
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 Vanhércke,
café 't Gerstenhof, Gerststraat 63, Oos-
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.

Op Zondag 26 April, kaartprijskamp bij
Gustaaf De Rudder, Café Stèlla. Nieuwe
Dokstraat, 21, Conterdam-Steene, met
100 fr. vooruit en het inleggeld. Prijzen
voor de verliezers van de eerste ronde.
Inleg 5 fr. per man. Inschrijving om 2
uur. Begin om 2.30 uur stipjt.

Op Zondag 3 Mei, kaartprijskamp bij
Gustaaf De Rudder, Café Stella. Nieuwe
Dokstraat, 21, Conterdam-Steene, met
125 fr. vooruit en het inleggeld. Prijzen
voor de verliezers van de eerste ronde.
Inleg 5 fr. per man. Inschrijving om 2
uur. Begin om 2.30 uur stipt.

BILJART
Uitsjag van den biljartprijskamp ge-

houden bij Charles Mahieu. café TerriÜT
nus. Torhoutsteenweg, Oostende, waar-
aan 72 spelers deelnamen:

1. Charles Mahieu — Grégoire Fouquet
2. Leonard Bogaert — Vanbavlnchove
3. August Vanhoutte — Georges Carton
4. Emiel Delanghe — Charles Tratsaert
5. Camiel Bostyn — Emiel Saelens
6. Arsène Germeys — Georges Poppe

Cyriel Vanloo— Emiel Vanhoutte
8. Maurice Serru —' Firmin Houben

Camiel Pittery — Gaston Wullepit

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, priiskamp op den
biljart bij Emiel Duyck. Café Stella, 12,
NieuwstraaH Sas-Slykens, met 300 fr.
prijzen gewaarborgd. Inleg 5 fr. per man.
Inschrijving om 1 uur. Begin om 1.30 u.

Op Zondag 5 April (Paschen) groote
biljartprijskamp bij 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
bil.'art 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.

Op Zondag 3 Mei, btljartprijskamp
bij Charles Tratsaert. Café «Rust Roest»
Nukkerstraat, 6, Sas-Slykens. met 100 fr.
vooruit en het inleggeld en 20 fr. voor de
hoogste reeks in de eerste ronde. Inleg
5 fr. per man. Inschrijving om 1 uur. Be-
gin om 1.30 uur stipt.

Op Zondag 10 Mei, biljartprijskamp bij
Raphaël Kiekepoos, Café 't Rozenhof, 33
Spaarzaamheldstraat, Oostende, met 400
fr. prijzen gewaarborgd en 20 fr. voor de
hoogste reeks in do eerste ronde. Inleg
5 fr, per man. Inschrijving om 1 uur. Be-
gin om 1.30 uur stipt,

f*
Gezien de tijdsomstandigheden, ver-

zoeken wij de. blljartllefhebbers op Het
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 seftoone mansschoenen;
6 schoone prijzen voor rookers. Premie
van 5 fr. voor het meest aantal genomen
series. Premie van 25 fr. voor de meeste
kampslagen in de eerste 15 series. 360
neemt deel aan dé kamping op Zondag
5 April (Paschen) om 2 uur namiddag.
2200 series. 1 fr. per serie. '

gelast met de verzending ze kwamen
opladen om naar het spoorstation te
brengen.

Het mag wel gezegd worden dat onze
Fransche naburen, die het gewoonlijk
meer op hun gemak nemen, in verbazing
gestaan hebben voor de werkkracht en
het uithoudingsvermogen vari ons ras-
echt werkvolk in die bijtende koude, die
al die dagen heeft gehèerscht.

Wie het goed hart en de vrijgevigheid
van onze yisschers kent. kan zich ook
inbeelden dat menig Fransch huismoe-
dertje nu en dan met een ferm «zootjes
haring naar huis getrokken is. En dat
er nu en dan ook wel iets «tusschen het
schip en de kaai gevallen is», zooals dit
genoemd wordt, zal ook niemand ver-
wonderen.
" Met zulke reusachtige vangsten komt
het er trouwens weinig op aan en een
Fransch spreekwoord zegt «les petits
cadeaux entretiennent l'amitié » of «mét
kleine geschenken onderhoudt men de
vriendschap», die machtige hefboom die
soms zware hinderpalen uit den weg
ruimt.

NUTTIG WERK VAN DE CORPORATIE
EN HET ZEEWEZEN

Dank zij den heer Eberhardt, Direc-
teur van den Zeevisscherijdienst te Oos-
tende, met den steun en de aanmoedi-
ging van het Zeewezen, werd de reis
goed voorbereid en werden de visschers
in 't bijzonder zoo bij de Fransche als
bij de bezettende overheid goed gesteund.

De afdeeling sprot en haring van de
Corporatieve Aankoopcentrale was an-
derzijds vertegenwoordigd door den heer
Victor Osterwind, bijgestaan door den
marktleider Max Desutter. die beiden
wonderen verricht hebben om het vlotte
verloop der werkzaamheden te verzeke-
ren.

Als men daarbij voegt dat de heer Jan
Leveke. de man die met honderdduizen-
den kilogrammen haring goochelt alsof
het niets ware. gelast was met de ver-
zending, zal men moeten bekennen dat
dt voormannen der expeditie inderdaad
een flinke ploeg vormden en, met de ge-
brekkige middelen waarover ze beschik-
ten, kranig werk hebben geleverd.

De heeren Bauwens, Menu, Wil-
lems, Brunet en Van den Abeele die,
elk voor hun. vak, met de hooge leiding
der campagne belast waren en zich meer-
malen ter plaats hebben begeven, mo-
gen met fierheid en voldoening op het
geleverde werk neerzien. Hier 'werd im-
mers aan ons volk een onschatbaren
dienst bewezen, want al de gevangen
visch is in ons land en door onze land-
genooten verbruikt geweest.

De wakkere heer Henri Willems, die
als Voorzitter der Afdeeline «Handel s>
van de Corporatieve Hoofdgroep Visch,
geene moeite ontzien heeft — wat trou-
wens in zijne gewoonte ligt — en die
met alles raad wist. zelfs in de moei-
lijkste omstandigheden, verdient alles-
zins eene gansch bijzondere melding. Op
zijn prestatie komen we ten andere
terug.

Vergeten wij tenslotte de heeren Mol-
lemans, de Meulenaere en het ministerie
van bevoorrading in mazout en olie niet,
die deze reusachtige krachtinspanning
door hun groote Inschikkelijkheid, mo4
elijk maakten.

DE VISCHMETHODEN

Drijfnet en stroopnet zijn de oudst
gebruikte werkwijzen voor het vangen
van den haring; het sleepnet of korre is
daarvoor slechts later gebruikt geweest.

Het drijfnet is. natuurlijk slechts aanT
gewezen voor hoogzwemmende haring,
terwijl paaiende haring, zooals deze die
zich voor die Fransche haven verzamelt;
den zeebodem opzoekt om kom en eieren
af te stri.'ken, in tegenstelling met meest
al de andere vischsoorten. •'

Het geankerde stroopnet dat. aan een
houten raam gevestigd, even boven den
zeebodem zweeft en de langs den grond
voortgesleepte korre, waren hier dus dé
geschikte werktuigen. i

Toen de visscherij nog uitsluitend met
zeilvaartuigen bedreven werd, bood het
geankerd stroopnet een voordeel wan-
neer er door gebrek aan wind of stroom
weinig vooruitgang rtiet de zeilen kon
gemaakt worden.

Nu aile visschersvaartuigen met een
min of meer krachtigen motor voorzien
zijn, spant de gesleepte korre natuurlijk
de kroon bij de ijle haringvisscherij, wat
de campagne dan ook ten overvloede
bewezen heeft.

Dit was vooral opvallend bij kranktij',
wanneer er weinig vloed of ebbe loopt en
er dan ook weinig haring in het vast-
geankerd stroopnet terecht komt.

Alhoewel dan, voor zooveel wij weten,
geen bewijzen bestaan, zal de haring
wel, zooals alle andere visschen. meestal
tegen stroom zwemmen/ zoodat de ha-
ring en ook de sprot achterwaarts In
de stroopnetten terecht komt in min of
meer groote hoeveelheden, naarmate de
tij sneller stroomt dan hij tegen stroom
kan zwemmen.

Van een anderen kant heeft het ge-
ankerde stroopnet dit voordeel op de
voortgesleepte korre, dat deze laatste
gevaar loopt te blijven haperen of stuk
te scheuren aan de onzichtbare hinder-
palen onder water.

En dat er op de bewerkte haring-
gronden ongelukkiglijk geen hindernis-
sen te kort zijn, weten onze schippers
best, die tot hun groote spijt meermaals
korre en visch ineens verloren hebben.

Daarom is er nochtans den moed nooit
uitgegaan, en zoo er zich in de toekomst
nog zoo'n gelegenheid voordoet, zal het
niet moeilijk meer zijn om liefhebbers
ts vinden voor de Fransche haringcam-
pagne.

Bandagen
Orthopaedie
BREUKBANDEN

naar maat en volr
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbulk,
zwangerschap, na
operatie.

ORTHOPEDIE
APPARATEN

voor ruggraat mis-
vorming, • beender-
zlekte.

KUNSTBEENEN
In licht metaal.

Stoommachienen - Motoren -Stoomketels

Industrielle desPêcheries
Samenwerkende Vennootschap

REEDERIJKAAI (rechtover de Slipways)

ALLE MEKANÏEKE VERMAKINGEN EN CONSTRUCTIES
Allé smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen
• Levering van alle Benoodigdheden •

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
T«l. 71741 en 72781 Poatcheck 9S138 Handelsregister «5

mr

Echo's

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

ONTVAWGSTÜREN; ieder werkdag, van
9 tot 11 en van Z lot 6 uur. ( •

KOLENBEVOORRADING DER
BEVOLKING

De Bedrijfsgroepeering Kolenkleinhan-
del wordt erover ingelicht dat 't publiek
de groote vertragingen, in 't uitvoeren
der rantsoenen, aan de kleinhandelaars
ten laste legt.

Wij houden er aan de gezins- en on-
dernemingshoofden in te lichten dat de
vertraging voornamelijk voortkomt uit
't gebrek aan vervoer, en de goede wil
van de kleinhandelaars buiten twijfel is.

Wij verzoeken de verbruikers wat ge-
duld te hebben daar de rantsoenen van
vorige maanden welke niet uitbesteld
werden, niet verloren zijn, en zullen uit-
gevoerd worden zoodra de mogelijkheden
dit toelaten.
SCHOOLSOEP ZONDER RANTSOEN-

ZEGELS
Het Centraal Uitvoerend Comité van

Winterhulp, ten zeerste bekommerd om
den gezondheidstoestand van de school-
jeugd, herinnert er aan dat in al de ge-
meenten van meer dan 2.000 inwoners,
dagelijks een rantsoen soep van 3/8 liter,
zonder afgifte van gelijk welke rantsoen-
zegels, wordt uitgedeeld aan al de kin-
deren in de bewaarscholen, lagere scho-
len en in alle instellingen van middel-
baar (lagere en hoogere graad), nor-
maal eii technisch onderwijs.

Kinderen van 3 tot 18 jaar. diè om
welke reden ook geen onderwijs volgen,
kunnen insgelijks van die schóbïsöep ge-
nieten mits zich met dat doel te doen
inschrijven in een onderwijsinstelling.

De soep wordt gratis uitgedeeld aan de
kinderen' waarvan de ouders in het bezifr
zijn. van de groene Winterhulpkaart of
van de roze kaart met één. twee of drie',
kruisjes. De andere kinderen betalen
12,50 fr. per maand, met vermindering
van 50 t.h. voor de kroostrijke gezinnen.:

LOTERIJ WINTERHULP
Uitslag van de trekking van 21 Maart:'
Zijn betaalbaar met 100 fr.: de 20.000

biljetten waarvan het nummer eindigt
op 5.

Zijn betaalbaar met 250 fr.: de 2.000
biljetten waarvan het nummer eindigt
op 85,

Winnen 1.000 fr.: de 400 biljetten waar-i
van het nummer eindigt op 975 en 698;

Winnen 5.000 fr.: de 40 biljetten waar4
van het nummer eindigt op 8381 en 47511

Winnen 10.000 fr.: de 20 biljetten waar-j
van het nummer eindigt op 2747.

Winnen 25.000 fr.: de 12 biljetten waar-
van het nummer eindigt op 50275, 42986,
64153,66129,01818,86842.

Winnen 50.000 fr.: de 8 biljetten waar;
van het nummer eindigt op 58942, 35890,
89711 en 75719. i

Winnen 100.000 fr.: de 5 biljetten dra-|
gende de nummers 150153. 220035,100640,
261850 101028.

is betaalbaar met 1.000.000 fr.: hét
biljet dragende het nummer 119506.

FIETSBANDEN
Een besluit verschenen in het Belgisch

Staatsblad van 22 November 1941, en
aangevuld door een besluit verschenen In
het Belgisch Staatsblad van 18 Maart
1942, maakt bekend, dat de volgende
personen geen aanvragen voor fietsban-
den mogen indienen: l

1. De handelsreizigers. :

2. De verzekeringsagenten. '
3. De wasscherijen en bleekerijen. :

4. De boden der gemeentediensten. :
5. De griffiers der rechtbanken. ;
6. De geldinners. •
7. De vischverkoopers. i
8. De apothekers. ;
9. De loopjongens.
10. De ambachtslieden wier werkplaats

zeer veranderlijk is, zooals metsers,
schilders, smeden, trapmakers, enz.

11. De dragers van berichten bij de
spoorwegen. :

12. De aanvragers die niet eiken dag
hun fiets gebruiken.

13. De Belgische arbeiders die in het
buitenland verblijven. ' :
HOOFDGROEPEERING KLEINHANDEL

De bureelen der Hoofdgroepeering
Kleinhandel, al smede het Cabinet van
den Leider en de Directie zijn van heden
af overgebracht naar Stw. op Charleroi
77, te Brussel (Tel. .37.92.18 en 21). 1

De secretariaten der reeds in werking
ijnde bedrijfsgroepeeringen «Kleeding-

en Lederkleinhandel» en « Kleinhandel
in Metaalwaren, Electrlciteits- en Huis-
houdartikelen» zijn eveneens in het-
ielfde gebouw ondergebracht. Het voor-

looplg Secretariaat der Bedri'fsgr. Leur-
handel is er insgelijks gevestigd. Het
Secretariaat van de Bedrijfsgr. «Kolen-
kleinhandel» blijft gehuisvest Moniteur-
straat 8, Brussel.

De Hoofdgroepeering Kleinhandel wel-
ke de uitsluitende vertegenwoordiging
heeft van haar economisch ressort, acht
het nuttig alle kleinhandelaars nogmaals
ter kennis te brengen dat het Secreta-
riaat bereidwillig en kosteloos alle aan-

vragen om schriftelijke inlichtingen
antwoordt. Alle belangstellende klei]
handelaars, om het even in welk bedr
zij hun beroep uitoefenen, kunnen zi
in volle vertrouwen tot ónze Secretarl
ten wenden voor alle beroepsaangelege
heden. Bevoegde personen zullen U
keerende post antwoorden.
VASTSTELLING EN SCHATTING V;

OORLOGSSCHADE

Een aantal geteisterden heeft re_,
vroeger aangifte gedaan van oorlog
schade hetzij bij het ministerie VE
Financiën, Zegestraat 43b. te Bruss<
hetzij bij het Gemeentebestuur, hete
bij plaatselije komiteiten. Anderen hel
ben, met het oog op het herstel van <
geleden schade een leeningsaanvraag
gediend.

De Commissaris-Generaal voor s' Laiu
Wederopbouw vestigt er de aandacht VL
deze personen op, dat zij desondanks et
aanvraag tot vaststelling en schattir
van hun oorlogsschade in te dienen ne
ben.

De gewenschte inlichtingen hieron
trent kunnen bekomen worden, hetzij b
het Commissariaat-Géneraal voor
Lands Wederopbouw, Nijverheidsplèi
25, te Brussel, hetzij bij de officieele ii
lichtingskantoren, hetzij bij de provii
ciale kommissariaten voor' den Wede
opbouw, waarvan hieronder het adr<
voor West-Vlaanderen:

Doornikstraat, 63. Kortrijk.

MEKANÏEKE TOUW-, GAREN-
EN NETTENFABRIEKEN

• ' - N. V.

REEDERIJKAAI - OOSTENDE

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

DIESEL MOTOREN « S U L Z E R »
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DE VISCHAANVOEREN TE VIGO
In de haven van Vigo werden in

maand Februari, de meest ongunsül
voor de Spaansche visch vangst, in ha
geheel 1.535.636 kg. visch gelost, waai
van de waarde op ietwat meer dan viq
raillioen peseta's becijferd wordt.
ADVIESBUREAU VOOR DE VISCt

VANGST IN SPANJE
In het kader der algemeene directj

voor de syndicaten heeft de Spaanscl:
regeering een adviesbureau voor de
scherij opgericht, teneinde de nog nid
ten volle ontwikkelde industrie der visclj
vangst en der yischverwerking voor zoq
ver als mogelijk te bevorderen.
DE VISCHVANGST OP DE MACED0N|

SCHE MEREN
Sedert den terugkeer van Macedon

tot het moederland wordt de vischvang:
op de Ochrida- en Doiran-meren alda;
intensief beoefend. In normale tijde:
bedroeg de vangst hier ongeveer 800.0"
kg. Thans dient de opbrengst van
vischvangst op het Ochrida-meer tui
schen Italië en Bulgariie en die óp
Doiran-meer tusschen Bulgarije en Gri
kenland verdeeld te worden. Aan
oevers van eerstgenoemd meer onde
houdt het Bulgaarsche ministerie v
landbouw een modern visehteeltstatioij
waar 5 millioen stuks forellenbroedsf m eëi
gekweekt worden. : '
ZUIDWAARTSCHE UITBREIDING DE

JAPANSCHÉ VISSCHERIJ

Het onlangs in het leven geroepen
stituut voor den akkerbouw en de vis ligen
scherij in de zuidelijke gebieden heef
aan de Japansché regeering de uniform
regeling voorgesteld van alle visscheri
kwesties op grondslag van Japanscli
principes. Het instituut zou eveneens J

oprichting willen van een centrum va
wetenschappelijk onderzoek voor
vischrijkdom, de vangmethoden. het vei
bruik en de verzorging in de zuidelijk
gebieden. Wijders dienen voorzorgsmaa
regelen getroffen te worden ten bai
van de Japansché kustvisscherij. Tei
slotte heeft hét instituut den wensc
naar voren gebracht, dat voor de tot
standkomlng van visschershavens in d
zuidelijke gebieden de emigratie va
Japansché visschers door de regeerin
zou worden bevorderd.

DIESEL- DEUTZ

Ï1LIJ
Gebr. n. y.

OaSTÉNDE

Cfgenaar: P. Vandenberghe.


