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heer Raymond Bauwens, zoon van 
alomgekenden1 em geachten reederi 

m -Bauwens, is zooals’ men weet, se-;
Bet ontstaan van de Corporatie,1 

irzitter van de afdeeling Visscherij. 
z ijn  studiën afgelegd te -hebben in  
Kon. Atheneum te Oostende; aan de: 

>gere Handelsschool te Antwerpen en: 
de Zeevaartschool te Oostende, heefti 
zich voornamelijk bezig gehouden 

st de visscherij. H ij is sedert 1924 ber 
;rder van- verschillende - maatschap-1 
;n en sedert den oorlog heeft h ij zich 
ïrnamelijk met de kustvisscherij be-i 
gehouden. . i ;

f/oornamelijk b ij de besprekingen die? 
zenden van een gedeelte onzer vloot 

ir Grevelingen voorafgegaan zijn, ’t  
met de Duitsche ais met de Frari- 

:e Overheden, heeft de heer Raymond 
fuwens z ijn  talenten van diplomaat 
Innen bewijzen en ontegensprekelijk 
pg gezegd worden dat h ij een zeer 

it aandeel m  de verdiensten heeft 
flke voortspruiten u it de flinke resul
ten behaald door onze visscherssche- 
ln te Grevelingen.
|Niet alleen b ij de voorbereiding, ook 

de uitoefening van de visscherij 
latphij steeds op de bres. Geen week 
it voorbij of de heer Raymond Bau-; 

:ns gaat zich zelf vergewissen van den 
mg der zaken ín elke kusthaven. Moei-; 
lieden welke steeds oprijzen, worden 

hem op'staandeií voet opgelost en
te kleine reeder wordt door hem steeds 
:t raad en daad bijgestaan.
|Als vertegenwoordiger in  den B ijraad 

Hoofdgroepeering Visch en Vissche- 
fprodukten, is h ij - een vurige verdedi4 

van de belangen, der visschers en bij 
tt Commissariaat voor-Prijzen en Loo- 
m weet h ij on-een Juiste manier de 
idwendigheden der reeders en vis i 

Iners te bepleiten en to t een goed eindé 
brengen. -

1ST ADVIES VAN'DEN HEER R.JlÄiT- 
IENS, VOORZITTER VAN DE AFDEE- 
|NG «PRODUCTIE» BIJ DE HOOFD- 
10EPEERING «VISCH EN VISSCHE- 

RIJPRODUKTEN» i
lOnlangs hadden we de, gelegenheid 
In uurtje door té bréngen mét den hé ér 
liymond Bauwens; We namen deze gun-- 
lige gelegenheid .-te- baat om de ver; 
(heidene kwesties te bespreken welke 
Irband houden met onze-visscherij. : 
liïe t spreekt van zelf dat het vraagstuk 
|n  den heropbouw van onze visschers- 
loot in  het .algemeen, en de massabouw 
In  kleine ' vïsschérsvaattuigën '  in  ' -het 
lizonder insgelijks .aangeroerd werd. ! 
JDe hëer.R. Bauwens, die deel uitm aakt 
In  ëenj 'brizërliftbonaángevende. ’reéde1-- 
Ifen Vari * vóór-' dëh bórídg, ; lich tte  nopens 
; kwestie, die thans de grootste belangr 

lelling van alle'visscherijm iddens op
lekt,i z ijn  < standpunt ;toe.> ; - y - ,  
iW at dé massahóuiy^vah-kleine vaarr 
feigen betreft,- is dè théer-R. 'Bauwens 
fen oordeel d a t hét vráágstük langs ver- 
Iheidenè zijdèn moet beschouwd wor- 
kn: ;

TEN OPZICHTE DER 
DING

BEVOORRA-

E
V.

I Langs dezg zijde beschouwd, kan de 
Nestie ván den massabouw van kleine 
Isschersvaartuigen wellicht van over- 
pgend, belang zijn., , , ' .
i  Degeneri dié ; hét vraagstuk n iét gron-, 
tg hebben irigéstudeërd, zijn  geneigd ,te 
feronderstellen dat, hoe grooter het aan- 
M eenheden1 aan de kust ín het bedrijf, 
fes te aahzlënlijker de aanvoer van visch 
pu zijn, wat onze bevolking in  de eerste
pats ten goede zou komen............
Dit is nochtans verkeerd, want andere 

felangrijke factoren In aanmerking, na- 
Jelijk het aandeel, brandstof,, smeerolie, 
plen en touwwerk te r béschikkihg- ge- 
«ld van onze visscherij en onmisbaar 

, or hare uitbating, i  
IDaáréñbovén wórdt de kwestie gesteld 
I r  bewaking van-onze schepen., We we- 
fn dát hét beschikbaar persohèel voor 
pén dienst gering Is; wat overeenkomt 
[iet de beperking van het aantal vaar
digen, dagdagelijks mag uitvaren. 
[Laat óns'grondig de .be langrijkste  
Gestie onderzoeken, nam elijk deze van 

(e brand8tof. Er wordt thans aan de 
Psscherijj een maandelijksèh 'contingent 
|an 85.000 lite r brandstof/ tdegekend, on- 
fveer 72.000 k g r ■ dat moét1'" verdéeld 
fordén oVet de verscheidéne kusthàvehs. I Ais men aanneemt dat vóor' dé tewérk- 
pstelde motoren er 200 gram brandstof 
Fr paardékrácht én per üur,: verbruikt 
fordt, een vaartuig 15" maal-' u itvaart 

maand en-.dat elk dezer 15 'dagen de 
potor éèdürëndé 2ès iiren op vollè kracht 
fa a lt — schátting welke zeer. laag |s — 
wnt.een eenvoudige berekeniiig ó ons 
«n, d á tiüve over één hoeveelheid brànd- 

M  kunnen béschlkken voldoende om 
JOOO P .K /in s ta n d  te houden.1 De-totale 
pardekracht -van de-f-;v liiehém loo t 
P>ans'fri het bédrljf bedraagt 8.i52“ p.K. 
parénhoven %e'r'd de toe lä tlÄ jr verleend 
Por het, bouwen van1 vaartuigen Voor- 
fen van een totale .-paardekracht van 
|A58 P.K. Binnenkort zullen we bijge-: 
Plg moeten rekening houden me.t een 
^taje paardekracht van 8.000 P.K., clj-

De heer Raymond Bauwens
■ . (Foto Archief)

fer dat men moet plaatsen tegenover de 
4.000 P.K., overeenstemmend met de be
schikbare brandstof. ?

Niettegenstaande,er verscheidene voet
stappen aangewend werden, met het oog 
op : een verbetering in  de bevoorrading 
van brandstof, is het ' te vreezen dat 'het 
n iet mógehjk zal ; zti j n . een levenwicht to t 
stand ite¿ brengeh.'.tusschahídeít-wéei.voQr-i 
melde cijfers 

1 We kunnen bijgevolg verklaren, zonder 
vrees, dat we den bai misslaan, dat geen 
tastbare verbetering m den aanvoer kan 
verwacht worden-uit de massabouw van 
kleine visschersvaartuigen, zooals h ij 
thans doorgevoerd wordt. 1

(zie vervolg bladzijde 6) 
=  X = X  =  X s X = X s K  =  X =  X

Ingelaschte Treinen
■ Sedert Maandag zijn  opnieuw twee 

treinen mgelascht en zoo vertrekt er 
thans opnieuw een tre in te 11 uur u it 
Oostende naar Brussel en eene te 12.50 
ure van u it Brussel naar Oostende waar 
men te 15.31 ure aankomt.

Hoog-en Laagwater 
te Oostende

i *
Hoogwater Laagwater

Zaterdag 4 April 

Zondag 5 April 

Maandag 6 April 

Dinsdag 7 April 

Woensdag S April 

Donderdag 9 Aprili : ■' r /•
Vrijdag 10 April

1.55
14.18
2.38

15.01
3.23

15.47
4.13

16.37
5.09

17.36
6.17

18.49
7.37

20.15

8.14

20.31 
8.57

21,17
9.43

22.05
10.32 
23.00 
11.28 
24.04 
12.35
1.20

13.55
’ B ij bovenvermelden tijd , twee .uur bij

voegen voor den Zomertijd. • ’

Aangifte van socialé 
instellingen voor 

eventueele 
vischbedeelingen

De Hoofdgroepeering «Visch en Vis-: 
schenjprodukten». Wetstraat, 163, te 
Brussel, verboekt de volgende in rich tin1 
gen: sanatoria, preventoria, dispensarla, 
klinieken, moederhuizen, pensionaten, 
gestichten voor weezen, doofstommen, 
blinden, enz., godshuizen, kolonie's en 
kindertuinen, opgave te doen van het 
aantal internen (lntern-personeel afr 
zonderhik opgeven) en d it binnen de 8 
dagen na het verschijnen van d it be
richt, met het oog op een betere even
tueele bedeeling van vischconserven enz.

Sprotaanvoer
V aff4"! 3 1UX " o  - maart is<»z Wera 'in 'de  

verschillende havens onzer kust 143.779 
kg. sprot aangevoerd voor een totaal be
drag van 1.156.373,90 fr.

Vischaanvoer

Veranderingen in <fe 
Visschersvloot

¿ r i t o  ¿
MAAND MAART 1942

0.209 «Róland»: Open boot, verkocht 
aan Nieiiwpoórt. Eigenaar: Zeevisscherij 
M ij; ;« Flandria », Oostendschestraat, 7, 
Oostende.

O.5Ó0 «Maurice»; Zeilboot, verkocht op 
16-3-42 vóór afbraak.

0.222 «Raymonde»; Nieuwe eigenaar: 
Jules Janssens, 32, Visscherskaai, Oos
tende.;

0,213 «Kurkenzak»; Nieuwe eigenaars: 
Viaene Fernand. Kaaistraat 2, Oostende 
en Zonnekeyn Isidoor. Langest-raat l i i ,  
Oostende.

0.172 «Madeleine-Lucienne»; Overdekt 
vaartuig. Hout. Nog n iét gemeten. Nieuw 
gebóuwd te Brugge b ij L. Degraeve. Mo
tor A.B.C. Type 2 DMZ 34 PK. Eigenaar: 
Mönteyne Gustaaf, Wenduinesteenweg, 
11. Den Haan.

Dé N.75 te Oostende
. De N.75 ex-Z.7 «GUstaaf-Rachel», die 
tijdéns het gure winterweder in  de ha- 
veii van Nièuwpoört b ij het uitvaren 
zonk, is tháns door de firm a Verheye van 
Diksmuide vlotgebracht en naar de ha
ven van Oostende gesleept, waar het 
vaartuig op eeii onzer werven zal her
steld worden voor de vischvangst.

Toekomstplannen
IX . -  De Scheldevisschershavens

In  een onzer havens was de toevoer 
ais volgt:

Op Donderdag 26 Maart werd aan de 
Aankoopcentrale afgeleverd: 306 kg. gar
nalen voor 3060 fr.; 697 kg. visch voor 
9775 fr.; 7318 kg. sprot voor 43.908 fr. 
Totaal: 8321 kg. voor een bedrag van 
56.943 fr.

Vrijdag 27 Maart: 1370 kg. garnalen 
voor 13.700 fr.; 6915 kg. sprot voor 38.488 
fr. Totaal: 8285 kg. voor een bedrag van 
52.188 fr.

De totale aanvoer in gemelde week 
bedroeg: 16.606 kg. voor een waarde van 
109.131 fr.

AANVOER VAN 22 TOT 28 MAART
In  den loop van bovenvermélde week 

werden in  de verschillende havens in  
totaal 1014 kg. garnaal, 765 kg. platvisch 
en schar, 109 kg. bot, 19.540 kg. sprot 
aan 8 fr., 71.275 kg. aan 6 fr. en 1330 kg. 
aan 3 fr. aangeveerd, voor een totale 
waarde van 607.878 fr.

Heer Ch. GILES, uit het Laboratorium 
van Oostende, te Gent aan het woord

Strijd voor het welzijn van de Visscherij

Woensdag 25 Maart jl. was. voor leden 
en genoodigden van de « Mariakring », 
Burgstraat, te Gent, een avond van bui
tengewone . leerzaamheid . en ontspan
ning. . ;

Nadat door den welbespraakten voor
zitter Heer De Muyninck met een kort 
gebed en een gloedvolle inleiding het 
doei van de bijeenkomst werd uiteen
gezet, nam . de sympathieke Directeur 
der Zeevisscherijschool Van Boekhoute, 
Heer Achille Heyndrickx, de gelegenheid 
te baat om den gé vierden spreker, op 
echt: Vlaamsche en pakkende wijze aan 
de aanwezigen voor te stellen én wel op 
een manier waaruit bleek, hoe ná hem 
de visscherij in ’t  algemeen doch dé 
visschers van Boekhoute iri het bljfcon- 
der aan het harte lagen. Voorts schetsje 
h ij de buitengewoon voordeellge ligging 
van Gent ais zeehaven met z ijn  verbiri- 
dirigen,. ’

Daarna nam Heer Öiles de leiding eh 
wist. ons gédurende 2 volle uren té 
boelen, in  z ijn  gezapig West-Vlaamsch 
dialect, óver de onderzeesche bewonerè, 
diepten, stroomingen, ontstaan van ej) 
en vloed, oorzaken en gevolgen, tempe
raturen en invloeden', het meten van 
diepten, broeiplaatsen, samenscholingen 
en het reizen en trekken van het visch je 
— doch irizonderheid van de verschil
lende harlngsoorten, de groei, bakerrnat 
en ontwikkeling van het door ieder ge
liefde zeebanket «de haring» en d it allés 
aanschouwelijk gemaakt door het op de 
juiste oógenblikken vertoonen van lich t
beelden, waardóór èn woord èn beeld èn 
de i i i  . ¿e bruik zijnde .iristrumëntëri,, hét 
alles zoo makkelijk, en leerzaam deden 
aanvoelen. ■ . . . •

Een'langdurig applaus viel den ge
leerden : leeraar en spreker ten deel, e‘n 
u lt  de élotrede vari dén Voorzitter vari 
den Rring bleek te méér, hoe dankbaar 
dè voilé zaal, waarondèr ook de heer De-

wilde, dienstoverste van het Provinciaal 
Bestuur, hadden geleerd en gënoten.

Eerbiedig buigen we • ons voor den 
knappen beredeneerden spreker en voe: 
Ien tevens wat vooral de visschers aan 
de noeste v l i j t  van den Heer Charles 
Giles te danken hebben.

Het ware te hopen dat in  meerdere 
plaatsen van het land dergelijke lezin
gen gehouden werden.

DANK, CH. GILES !
1 .  *

We hebben w aarlijk veel genoten!
Te Gent in  de «Mariakring»,
U hebt voor ons ' i  geheim ontsloten 
Getoond, hoe ’t  in  zijn werking ging - 
Het duistere onderzeesche leven 
De diepten, stroomen, eb en vloed,
De plaatsen waar de visschen zweven 
En... wat men vóór den visscher doet.
’t  Gebruik en doei der apparaten 
Voor 't  welzijn van de visscherij,
De groei der visch, hun lengtematen.
't  Berekenen van het ju is t getij.

U sprak mét uitgekozen woorden 
Van warmtegraden onder zee,
Van ’t  Zuiden to t het hooge Noorden, 
Ook van «hét lichten» op de rcó.
G ij noemdet «zoekers» hooggeleerden 
Ook binnen onze kleine grens.
Die telkens weer naar zee toe keerden 
Tot he il:en zegen van den mensch. 
Dank! Heer Giles, voor Uw streven, 
Uw lezing werd hoogst gewaardeerd. 
G’hebt voor ons «de zee doen leven» 
En,;, we hebben véél geleerd!

Gent, 26 M aart 1942.
- Dankbaar,

v. > : •  Aspesïagh,
Zeewezen.

Beroepsorganisatie
van

Kleinhandelaars 
te Gent

t b *
In  verband met ons schrijven over 

«Nuttig werk te Kortrijk»  en onze vraag: 
waar b li j f t  Brussel. Gent en Antwerpen, 
ontvingen we van dé Beroepsorganisatie 
der Kleinhandelaars in  Visch en Vis- 
scherijprodukten van het arrondissement 
Gent-Eekloo een schrijven, waarin voor
zitter Ch. Van Meenén met genoegen 
vaststelt dat in  West-Vlaanderen de 
kleinhandelaars in  visch de handen u it 
de mouwen hebben gestoken om hun be
langen te verdedigen.

H ij sch rijft verder:
« Hand in  hand en nauw samenwer

kend met de bevoegde diensten, maar 
vooral met de marktleiding, is er veel te 
verwezenlijken en is het de eenige en 
rechte weg naar succes.

» D it kunnen w ij U verzekeren en be
wijzen, want sedert December 1.1. heb
ben w ij reeds een «Beroepsorganisatie 
van Kleinhandelaars in  Visch en Vis- 
scherijprodukten», flin k  op de pooten, 
reeds verscheidene maal vergaderd, er
kend door en in  bestendig kontakt met 
alle bevoegde diensten.

» Ook ín het «Coördinatie Comiteit», 
waar reeds een tienta l maal de verte
genwoordigers van het Stadsbestuur, de 
Hoofdgroepeering. Marktleiding, Handel 
en Distributie, Commissariaat voor P rij
zen en Loonen, Invoerders, Verdeelers, 
Inleggers, Rookers, hebben vergaderd, is 
onze B .O .K .V .V . vertegenwoordigd en 
wordt er terdege nota genomen van onze 
belangen, »

Daaruit b lijk t hoe Gent in  stilte reeds 
zeer nu ttig  werk verricht heeft, zoodat 
de andere localiteiten hier zeker nuttige 
inlichtingen zouden kunnen verzamelen 
met het oog op hun eigen organisatie 
en in  afwachting dat de Corporatie de 
gewèstelijke organisaties onder één ster
ke en machtige organisatie zou kunnen 
vereenigen.

Hier Is de heer Bogaerts van de hoofd
groepeering de man om ons vischhan- 
delsvolkje naar den goeden weg te lelden.

Dergelijke organisatie zal heel zeker 
op heel veel moeilijkheden stuiten, om
dat in  de visscherij zoowel ais In den 
vischhandel met een speciaal ras en 
geestesgesteldheid af te rekenen valt.

Maar, waar een w il is, is een weg en 
met menschen ais de heeren Aerts u it 
Charleroi, Van Meenen te Gent en V. 
Declercq en Cie te K o rtrijk , is er iets 
te verwezenlijken.
. Aan ons het woord èri aan de Corpo- 
ratlelelders de daad!

In  gewone tijden kunnen onze Schelde- 
visschers van geen groote béteekenis 
genoemd worden voor den vischaanvoer 
in  België.

D it neemt niet weg dat, op bestuur
li jk  gebied, deze betrekkelijk onbedui
dende nijverheid allerlei ingewikkelde 
Vraagstukken opwerpt.

Op school heeft men ons geleerd, dat 
een waterloop dic zich rechtstreeks in 
de zee werpt, stroom genoemd wordt, en 
de wateren dic er links en rechts in 
vloeien. rivieren.

In  werkelijkheid worden, vanaf- het 
Nauw van Kales to t aan de Baltische 
Zee, onze strbbmen. het weze Schelde of 
Maas, R ijn, Weser of Elbe, door de men
schen die ze bevaren «revier» genoemd, 
en de kleinere wateren «bijrevier».

In  pririciép draagt een strooiri een 
maritiem karakter, zoovér ais de invloed 
der tijen  zich laat gevoelen; dat is bvb. 
voor den IJzer, niet verder dan de sedert 
1914 zoo beruchte sluizen en voor de 
Schelde to t aan Gent.

Voor wat het visscherijreglement be
treft. maakt het Bestuur van Watërs en 
Bosschen evenwel geen 'onderscheid tus- 
schen stroom en binnenwater e.n! past 
zijne desbetreffende verordeningen' ; öp 
de Schelde tóe to t aan de ripllandp-7 
Belgische;grens. ■

Op gebied . va n , , scheepyaartpólitië•iuiciíi,'ails,"iueiTCcrae<Ui-ccit-Ii/Í3í.u¿«vici'-iv-
glement de Schelde, vanaf het begiii der 
Scheldekaaien.

Ten slotte zijn  zekere voorschriften 
van de Overeenkomst van Den Haag 
1882, betreffende het toezicht óp de vis
scherij ín de Noordzee, toepasselijk ge
maakt op . de Nederlandsche Wester- 
schelde, van zee to t aan de Hollando- 
Belgische grens, alwaar, op stuk van 
visscherij, Belgen en Nederlanders de
zelfde rechten genieten — althans in 
theorie, zooals w ij straks zullen zien.

U it die verscheidenheid van reglemen
ten kunnen heel wat moeilijkheden 
voortspruiten, vooral wanneer zij meer 
naar de letter dan naar den geest wor
den toegepast.

Zeker vischtuig bvb,, dát in  de ge
meenzame wateren der Nederlandsche 
Schelde wel mag gebruikt worden, wordt 
in  het Belgisch gedeelte daarvan niet 
toegelaten en aan den Belgischen vis
scher die in  het gemeenzaam gedeelte 
der Schelde met de aldaar geoorloofde 
netten w il gaan visschen, legt het Bel
gisch reglement le tte rlijk  op zijn  ver
boden vischtuig onder in  zijn  vaartuig 
te verbergen.

Wee den vermetele die. wanneer h ij 
van de visscherij terugkomt, z ijn  net 
aan den mast laat hangen om het te 
laten drogen; h ij loopt groot gevaar in 
overtreding te worden genomen.

Daar het Bestuur staande hield dat 
het reglement moest geëerbiedigd wor
den, kwam dergelijk geval onlangs to t 
voor den rechter. . die den overtreder 
vrijsprak. Het reglement nochtans b li jf t  
in  al zijn  strengheid bestaan.

En ’t  is niet alleen in  d it opzicht dat 
de Scheldevisscherij aanleiding geeft .tot 
zonderlinge toestanden, maar ook op 
gebied van aanmonsteringen, keuringen, 
bekwaamheidsgetuigschriften, arbeids
ongevallen, loonen, verzekeringen, ge
zinsvergoedingen, enz., enz.

Over eene halve eeuw. toen de meeste 
dier reglementen nog het lich t n iet ge
zien hadden, werd de Scheldevisscherij 
nog tam elijk ijverig bedreven. Zelfs ta 
melijk hoog stroomopwaarts en wel te 
Mariekerke, Puers en omliggende dor-

Benoeming
TG#

In  het Staatsblad van 29 M aart Jl. is 
een besluit verschenen van den leider 
van de Hoofdgroepeering Verkeer, waar
b ij de heer Pierre Van Damme, Schepen 
der Stad Brugge, benoemd werd to t 
leider-plaatsvervanger van de geweste
lijke  groepeering der bedrijfsgroepeering 
Havens, Zeevaart en Expeditie voor West
en Oost-Vlàanderen.

Voorwaar, ëen gelukkige keus!

Verzekeringspolissen
■

Het komt ons nog steeds voor dat ver
schillende visschers die verzekerd zijn, 
nog niet weten wat In hun verzekerings
polis vermeld staat.

Velen weten zelfs n iet wat hen te doen 
staat in geval van ongeval.

Over het algemeen melden de polissen 
dat b ij ongeval, d it moet aangegeven 
worden binnen de 24 uur met een vol
ledige toelichting van de zaak door den 
schipper.

Visschers-reeders. lees en herlees uw 
polis, vraagt raad en uitleg aan vrien
den of bevoegde menscheu en stel U op 
de hoogte van uw rechten en plichten.

pen leefde een ijverige visschersbévol- 
king die zich, volgens de jaargetijden, 
op de bot-, spiering- of palingvangst toe
legde wat, nam elijk voor het rondventen 
der paling, in  de Zomermaanden eeri be
staan verzekerde aan eeñ leger leurders 
die met hun koopwaar diep het land introkken. - ,  - ,

Die leürdersbevolking is nog niet ge
heel uitgestorven, maar het z ijn  niet 
meer dé vangsten onzer eigen visschers 
die z ij aan den man brengén.

Deze visschers of hun nakomelirigën 
hebben zich aan de nieuwe omstandig
heden weten aan te passen en hebben 
zich ontpopt to t flinke handelaars, die 
hun koopwaar betrekken hetzij u it Hol
land of Denemarken waar z ij ze met 
eigen autocamion gaan halen, ofwel u it 
de omstreken van Montpellier in  Frank
r ijk , vanwaar zij per spöor in  tankwa
gens Wordt verzonden.

Naarmate, de grootnijverheid op de 
oevers der Bovenschelde haar reuzen- 
fabrieken heeft opgericht, die hun a f
valwater naar den stroom afvoeren, is 
de visscherij daar aan 't  kw ijnen gegaan 
en zoo goed ais verdwenen.

Stroomafwaarts ván Antwerpen von
den nog énkele Belgische' visschers een 
karig bestaan. Begin 1940 telde Antwer
pen nog enkel 2, Bérendrecht 1, Kiel- 
'/d.reclit 4- en Zandvliet 3 visschersvaar-
niet meer dan 6 ton bedroegen.

Net ais op onze kust hebben zich se
dert het begin van den oorlog allèrlei 
booten en gewezen jachtjes een of ander 
vischnet aangeschaft en trachten, met 
behulp van motor, riemen op stroom, 
wat visch jes te vangen voor eigen ver
bruik of voor den handel. Ze z ijn  thans 
boven de honderd.

.Niemand zal die menschen het stuk 
brood misgunnen dat ze aldus, soms met 
zwaren arbeid, kunnen bemachtigen, 
maar het le idt geen tw ijfe l dat deze 
paddestoelen vloot van het tooneel zal 
verdwijnen van zoohaast normale toe
standen opnieuw zullen z ijn  ingetreden.

Van eene toekomst kan dus voor die 
gelegenheidvisscherij geen sprake zijn, 
en w ij zullen er dus in  deze toekomst
plannen niet verder over gewagen.

BOEKHOUTE
Vroeger, wellicht sedert de Fransche 

overheersching «Bouchaute» geschreven 
en, zonderling gëhoeg, nog steeds aldus 
door de plaatselijke bevolking uitge
sproken, met den klemtoon óp de laa t
ste lettergreep, is steeds de bijzonderste 
en zonderlingste Belgische Scheldehaven 
gewees.t.

De bijzonderste door de sterkte harer 
vloot en de verscheidenheid der door 
haar gevischte, gekweekte of geraapte 
producten, nl. visch, garnaal, mosselen, 
wulken, krabben, kreukels en de vroeger 
nauwelijks bekende kokhaantjes die 
thans, in  bokalen opgelegd, gansche 
winkelramen vullen.

De zonderlingste haven, omdat er zich' 
wellicht op den ganschen aardbodem 
geen twee in denzelfden toestand be
vinden.

Terw ijl de Boekhouter visschers op 
Belgisch grondgebied wonen, lig t hun 
haven op Nederlandsch grondgebied, op 
enkele honderden meter benoorden de 
grens. Terw ijl alle Belgische wetten op 
hen toepasselijk zijn. bevindt er zich in 
hunne haven geen enkel vertegeriwoorr 
dige» der Belgische overheid om deze 
wetten te doen handhaven.

In  een gewone atlas zal men vruchte
loos de ligging der haven van Boekhoute 
opsporen. Al de in  onze scholen ge
bruikte atlassen schijnen nog te dag- 
teekenen van vóór 1830, toen het haven
tje  van Boekhoute en Philippine nog op 
dezelfde vertakking lagen van den 
Braakman, die ais een blinden darm is 
van den breeden Scheldestroom waarin 
de opkomende vloed doordringt en terug
vloeit, na onder het keeren van de t i j  
telkens eene laag s lijk  op den bodem te 
hebben laten neerzinken.

Vandaar de noodlottige aanslibbing 
waaraan de Braakman blootstaat en 
waarover w ij het straks zullen hebben.

Het is n iet het eenige ongeluk waar
mede de Braakman af te rekenen hee ft;- 
om de lange lijdensgeschiedenis die deze 
haven van Boekhoute heeft doorge
maakt te schetsen moet men eigenlijk 
opklimmen to t 1830.

Het is inderdaad na de revolutie dat 
eene staatsgrens getrokken werd tus- 
schen de gemeente Boekhoute en het 
schuilhaventje van de Boekhouter vis
schersvloot, wat, zooals te begrijpen is, 
een zeer moeilijken toestand In het leven 
riep.

Slechts negen Jaar la ter werd tusschen 
Nederland en België het akkoord van ' 
1839 gesloten, to t regeling van het 
scheepvaartverkeer op de Westerschelde, 
en daar te dier gelegenheid werd vast
gesteld, dat de regeling van het vis- 
scherijbedrljf bijzondere eischen stelde, 
werd bíj artike l 9 van de Overeenkomst 
van 19 April 1839 beslist, da t de behan- . 
deling van d it vraagstuk zou worden 
toevertrouwd aan eene bijzondere Com-
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missie, samengesteld u it een zestal des
kundigen van elk der .twee betrokken 
landen.

Vier jaar later beeindigde deze Com
missie haar werkzaamheden en onder- 
teekenden al haar leden op 20 Mei 1843 
een reglement waarin aan ; de onder
danen-van beide landen gelijke rechten 
en plichten werden verzekerd.

De Boekhouter visschers. die toen nog 
tamely k ta lr ijk  waren, bleven wel door 
eene Staatsgrens van hun haventje ge
scheiden, maar de bepalingen van het 
algemeen goedgekeurd reglement, dic 
overigens een volledige gelijkberechtig- 
heid waarborgden, zouden voldoening 
kunnen geschonken hebben, zoo daaraan 
n ié t op 7 Augustus 1843 een additioneel 
artike l was toegevoegd geworden, dat 
ditmaal niet door de gevolmachtigde af
gevaardigden, doch slechts door een en
kel vertegenwoordiger van beide landen 
was ondertëekend, en waarin het kwaad 
stak; zooals doorgaans met dergelijke 
staartjes het geval is.

In  d it additioneel artikel, dat speciaal 
den Braakman betrof, wórdt- vermeld 
dat « de landings- en lossingsplaatsen 
of havens voor de visschers van beide 
landen dezelfde zullen zijn » en verder 
« de mossels, garnalen en kreukels welke 
in den Braakman gevangen en op de 
door het Nederlandsche Gouvernement 
aangewezen landïngsplaatsën gelost wor
den, zullen van daar, langs den kortsten 
weg, naar België kunnen vervoerd wor
den over het kantoor van Bouchante, of 
over eik ander door de Belgische regee- 
ring to t dat einde aan te wijzen kan
toor, zonder b ij derzelver vervoer over 
het Nederlandsch grondgebied aan eeni
ge rechten of formaliteiten onderworpen 
te zijïï. '

De voormelde voortbrengselen der vis
scherij van den Braakman zuilen, in de 
beide landen in alle opzichten eveneens 
behandeld worden ais de voortbreng
selen der nationale visscherij.

Het tegenwoordig additioneel artikel 
zal dezelfde kracht en waarde hebben, 
alsof hetzelve woordelijk in het boven
gemelde reglement ware opgeiiomen, en 
ook van even langen duur zijn».

Ofschoon in  d it additioneel artikel, 
dat uitsluitend de u it den Braakman 
herkomstige vangsten be.treft. herhaal
delijk wordt gewag gemaakt van de 
landings- en lossingsplaatsen en havens, 
in ’t  nieervoud, heeft de Nederlandsche 
overheid ooit eene andere lossingsplaats 
aangeduid dan Philippine.

D it had voor gevolg dat, toen die aan
legplaats nog op dezelfde vertakking van 
den Braakman gelegen was ais deze der 
Boèkhouter visschers. deze laatste te l
kens verplicht waren hun eigen haven
tje  voorbij te varen om hun vangsten 
te Philippine, ’t  is te zeggen eenige kilo
meters verder te gaan lossen.

Sedert Nederland gedurende den oor
log 1914-1918 een groot deel van den 
Braakman heeft afgedijkt en droogge
legd, bestaat er geen rechtstreeksehe 
verbinding te water meer tusschen beide 
aanlegplaatsen. De nieuwe aanleghaven 
die íe dier gelegenheid aan de Belgi
sche visschers werd toegewezen bevindt 
zích nog op NedeiTandsch grondgebied 
doch slechts op enkele honderden me
ters van de grens, waarmede zij met een 
breede baan in  verbinding staat.

De handelsvaartuigen die van die 
haven gebruik maken mogen er hun la
dingen lossen en langs de korte nieuwe 
baan rechtstreeks naar België voeren, 
maar, in  tegenstelling met wat had kun
nen verwacht worden', werd sdie lan
dingsplaats niet, zooals Philippine, aan
gewezen voor het lossen der voortbreng
selen van de visscherij in  den Braak-; 
man.

De Belgische visschers' moesten'' ófwel 
eerst'langs een grooten omweg met'hun

„ x rn n rre t.n in -n o  «vtt ^  ■
vaa r'a f eene t i j  te verspelen', ofwel, zoo 
het gedoogd werd dat ze hun vangsten 
op dé hun toegewezen landingsplaats 
lossen, ’t  is te zeggen in  de nabijheid 
van de Belgische grens, werden ze ver
p lich t met dié vangsten, over lánd, een 
omweg van. verscheidene kilometers te 
doen om daarmede over Philippine in 
België te kunnen .komen.

Ondanks de tallooze bezwaren door de 
Belgische visschers tegen deze handel
wijze ingebracht, z ijn  ze er nooit in  ge
lu k t daarin eenige verandering te be
komen.

Wat meer is, a ltijd  onder .toepassing 
van bovenstaand additioneel artikel, 
worden alle vangsten die te Philippine 
gelost en in  België ingevoerd worden, 
door de Belgische douane aanzien ais 
voortbrengselen-van de nationale n ij
verheid, met het gevolg, dat ze niet 
alleen b ij dag, maar ook b ij nacht, wan
neer het tolkantoor gesloten is, de grens 
mógen overschrijden zonder aan eenig 
tolrecht of toezicht te z ijn  onderworpen.

Sedert lang hebben’ de visschers van 
Philippine den mosselkweek in  Braak
man en Westerschelde vaarwel gezegd 
en bedrijven die nijverheid, op de Oos- 
terschelde waar zij veel meer loonend 
is.
. Desniettegenstaande werden die vang
sten, nog steeds grootendeels via Philip
pine v rije lijk  in België ingevoerd, alsof 
ze van de gemeenschappelijke Wester- 
schelde afkomstig waren geweest.
. Hoeveel miliipenen de Belgische schat
k is t aldus heeft laten verloren gaan, kan 
enkel gegist worden, want de mosselen 
óver Philippine in  België ingevoerd, wer

den zelfs in  de Belgische tolstatistiek 
nooit vermeld.

Hot zou ons te ver brengen zoo w ij 
hier moesten uitw ijden over andere wan
toestanden die het Belgisch visscherij- 
bedrijf te Boekhoute kenmerken, zooals 
de u its lu iting van vergoeding van oor
logsschade door hun vaartuigen geleden, 
de betaling van overdrachttaks waaraan 
de visschers van Philippine eveneens 
ontsnappen, de verloting der mosselper- 
ceelen die openstaat aan honderden me
dedingers. die nooit m de Westerschelde 
kweeken, de onmogelijk geworden aflos
sing van het Belgische opperwater en 
zoo meer. ;

Het boortbestaan van dergéiijke toe
standen kan enkel worden toegeschre
ven eenerzi.ids aan de diplomatieke doel
bewustheid onzer Noorderburen en an
derzijds aan de loome onverschilligheid 
onzer eigen betrokken instanties.

Voor belangstellenden loont het wel 
de moeite de v rij hevige debatten te le
zen die desaangaande op 19 December 
1911 te gelijker t ijd  in  Kamer en Se
naat plaats grepen, doch zonder eenig 
gevolg bleven.

Op banketten en congressen wordt 
wel gedweept met taa l- en cultuurver- 
wantschap tusschen en Noigy,. en Zuid, 
zelfs in  de hoogere mid&*¡?. is reeds de
fnpnnHorincrccrf»ARf .• * .rttr gCkOHlCH
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gelden, sch ijn t ■!.V1 nder vlót te gaan.

toenaderingsgeest toV„f  )i.ing gel 
maar op net nuchtsr J** 'bied der 
mie. daar waai- ,1 ■ tauha™
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L-ootsti \ü e ri;De grootsU jéerpaal nochtans die 
de heioplevi:-;; lie r Boekhoutsche vis-, 
scherij in  dr ' /weg staatf is wel deze 
van de verza jng van den Braakman, 
en d it o n a f v v  pdbaar gevaar bedreigt 
eveneens dé Vven van Philippine.

Zooals we hooger zagen, was reeds in 
1918 het Zuidelijke uiteinde van den 
Braakman zoozeer verzand, dat de Ne
derlandsche regeering besloot d it ge
deelte in  te dijken en in  landbouwgrond 
te herscheppen.

De beide aldus van elkander geschei
den aanleghaventjes, dát der Philippin
sche èn dat der Boekhoutsche visschers, 
z ijh  sedertdien b ij'm idde l van een ka
naal in  verbinding gebracht met het 
dieper gedeelte van den Braakman.

De voortdurende verdere aanslibbe- 
ring zóówel van den Braakman ais van 
die kanalen is evenwel niet te stremmen, 
het is een na tuurlijk  verschijnsel, waar
aan in  vroegere tijden de verdwijning 
van het Zwin en in  de laatste eeuw 
het droogkomen van uitgebreide grom 
den in  de onmiddellijke nabijheid van 
den Braakman zelf moeten worden toe
geschreven.

Hier ook voltrekt de natuur onverbid
delijk haar werk. langzaam maar zeker. 
Ondanks de lapmiddelen die in  het werk 
.worden gesteld, moet het lo t der beide 
haventjes, waar zé thans gelegen zijn, 
aanzien worden ais bezegeld.

Is er dan voor onze bjzonderste Schel- 
devisschershaven geen toekomst meer ?

BRAAKMANBURG DE REDDING?
Misschien zou de toekomst van de 

Philippinsche en Boekhoutsche visschers 
nog voor verscheidene geslachten, en wie 
weet, voor a ltijd  kunnen verzekerd wor
den,

Wanneer de Boekhouter vaartuigjes 
in  hun haventje met opkomende t i j  vlot 
komen en Scheldewaarts trekken, ko
men zij, na hun kanaal- te z ijn  uitge
varen, in  den breeden Braakman teT 
recht, waar zij veranderlijke en kron
kelende koersen moeten sturen om de 
diepe vaargeul te bereiken waar ook het 
Kanaal der Philippinsche visschers heen 
■leidt; y

Zoo op déze plaats, waar de gemeen- 
zUme¿.vaareeUl~posL_dip.n .p.n--hreed is. eene aanlegplaats voor platbodem ■ vis
schersvaartuigen kon wórden opgericht, 
zóu ze, m its het verlengen van den d ijk  
die tusschen de beide havenkanaaltjes 
Noordwaarts in  den Braakman vooruit
springt, zoowel voor de Belgisché ais 
voor de Nederlandsche betrokken vis
schers gemakkelijk genaakbaar en voor 
beiden op ongeveer denzelfden afstand 
gelegen zijn.

Met de verkeersmiddelen waarover 
men thans beschikt, zou die afstand niet 
te groot, en althans veel geringer zijn 
dan deze naar Terneuzen. waar ze thans 
zoo dikw ijls  moeten aanleggen wanneer 
hun haventjes, door gebrek aan diepte 
tijdens kranktij, ongenaakbaar zijn.

Wel weten w ij dat in  sommige mid
dens gedroomd wordt van het bouwen 
eeher gansch nieuwe visschershaven op 
Belgisch grondgebied ten behoeve der 
Boekhouter visschers. maar w ij vreezen 
dat dit, evenals de reede van Zeebrugge, 
waarover w ij het in  het vorig hoofdstuk 
hadden, een millioenenafgrond zou wor
den voor het Belgisch budget, dat de 
kosten zou moeten dragen.

Dat onze Noorderburen zouden instem
men met dergelijk werk dat voor hun 
eigen visschershaven op den Braakman 
geen uitkomst zou brengen, mag immers 
sterk betwijfeld worden.

Een gemeenzame aanlegplaats aan de 
diepe vaargeul van den Braakman zou 
voor beiden de redding brengen en haar 
naam van Braakmanburg zou niet mis
plaatst z ijn  in  eene streek, waar reeds 
het zoo gemoedelijke Aardenburg p rijk t.

D it ware ten minste praktische toe
naderingsgeest.

VERITAS.
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\<Deééae tablet
sweaU de andere! |

Zij dragen eik het » «
kruis en zijn ook even goedt 
A S P IR IN  E*tabletten met 
het » kruis bevatten
steeds dezelfde, werkzame 
Stol, hebben dezelfde houd* 
baarheid; en vallen even ge* 
makkelijk in water uiteen; in 
één woord, dit is een teeken 
van hun standvastige kwaliteit,

A s p i r i n 'ë
HET P R O D U C T  V A N  V E R T R O U W E N !

BE VOÓRR ADI NGSBEMCHTEN
AARDAPPElCONTRACTEN

De verkoop van formulieren voor leve
ringscontracten van aardappelen gaat 
steeds in  stijgende lijn . Tot op Zaterdag 
28 M aart werden 4798 formulieren aan 
den man gebracht.

Het is echter niet voldoende de formu
lieren in  huis te hebben, om geldig te 
z ijn  moeten ze door een landbouwer ori- 
derteekend worden. En d it schijnt niet 
zoo vlot te gaan. Tot op bovengemelde 
datum kwamen slechts 1.319 gezinshoof
den, voor 3.825 personen hun geteekende 
formulieren binnenbrengen.

Deze menschen voelen welk voordeel 
een contract oplevert, te rw ijl de anderen 
niet schijnen te begrijpen, dat mét het 
sluiten van een contract, de zekerheid 
gansch den W inter eten te hebben, -in 
huis komt.

Diegenen die nog geen contract wisten 
aí te sluiten zouden best doen, van de 
mooie dagen gebruik te maken om een 
landbouwer .te gaan opzoekén.

Op een vergadering, welke op Woens
dag 25 jl.  op het Stadhuis te Brugge 
doorging tusschen afgevaardigden van 
de bezettende Overheid, den heer Arron
dissementscommissaris, de Burgemees
ters van de gemeenten in  de arrondisse
menten Brugge en Oostende en dé hoof
den van de belangrijkste nijverheidsin
richtingen zooals: Trammaatschappijen, 
Beliard &  Crighton. Nederlandsche Gist
en Spiritusfabriek, enz., werd de kwestie 
van de levering van aardappelen vol
gens contracten besproken.

De heer Schepen Van Coillie, die dé 
Stad Oostende vertegenwoordigde, w ist 
er zoodanig de locale belangen te ver
dedigen, dat de overheden besloten den 
toestand van onze stad nadèr .te onder
zoeken. Vooral wat betreft de; onmoge
lijkheid voor onze inwoners om het p lat
teland af te lóopeh. Op dezelfde verga
dering werd gewezen op het belang voor 
elkeen om een contract a f te sluiten, 
waarover de zekerheid van een Winter
voorraad wordt verkregen.

Er werd óok aangedrongen opdat er 
niet to t 15 Mei zou getalmd worden a l '  
vorens het contract áán te gaan':

BEVOORRADING RUBBERF1ETS- 
BANDEN

Het gemeentebestuur brengt : hierbij 
te r kenhis aan de verzoekers voor be
voorrading in  rubberfietsbanden, dat de 
aanvragen behoorlijk en volledig moe
ten ingevuld worden; aanvragen die aan 
dezen regel n ie t voldoen, worden ter aan
vulling teruggezonden.

De arbeiders die het gebruik van een 
rijw ie l kunnen wettigen om zich van 
hun woonplaats naar hun wérk te be
geven moeten voortaan van hun w erk 
gever een verklaring .in  dubbel exem
plaar voorleggen waarbij vermeld .wordt;

1) het uur van begin en einde van het 
werk; _ ,

2) de juiste plaats van hét werk.
HUISBRANDSTOFBEVGCRRADING
De gezinshoofden, die nog niet in het 

bezit zijn van een kolenkaart en die 
aanspraak kunnen maken op huisbrand^ 
stof bevoorrading, worden hierb ij verwit
tigd dat zij hun inschrijving moeten 
verrichten tusschen den 1 en 7 April. 
Deze inschrijving geeft recht op brand-

stof bevoorrading vanaf de volgende 
maand. Wie zich na dezen te rm ijn  aan
biedt zonder aanneembare'- redenen zal 
voor de maand Mei geen kolenkaart be
komen.

’ SCHOENENBEVOORRADING
Ingevolge'een mededeëling van het 

Ministerie - van Economische Zaken, 
Dienst voor de Verdeéling en de Voor
raden, kunnen de -kinderen die d it jaa r 
huri plechtige o f 1ste. Communie doen 
geen aanvullende bevoorrading in  
schoenwaren bekomen, noch een voor
rang in  de toewijzing van dè vërbrulks- 
raachtigingen.

TEXTIEL BE- EN WEDERBEVOOR- 
RAÚING ■-

1) B ij de omruiling tegen m achtigin
gen A kleinhandelaar van de bons van 
naaigaren van de 2e kleederkaart, zal 
voor eiken bon één punt gevorderd wor
den.

2) B ij de aflevering van puntenchecks 
A voor kousen en sokken moeten de b ij
zondere . bons voor deze artikelen ver
toond worden.

3) Er wordt geen vermindering toege
past:

a) b ij het opmaken van machtigingen 
to t wederbevoorrading in  ; textielproduc
ten, vermeld in  de lijs t  I I I  van het be
slu it d.d. 14 Januari 1942.

b) b ij het opmaken van machtigingen 
A' voor naaigaren.

e) b ij het opmaken van puntenchecks 
voor kousen en sokken.

d) b ij het opmaken van puntenchecks 
A, in  ru il voor puntenvakjes. aan Win
terhulp alsmede aan gemeenschappen 
van verbruikers (zooals kloosters), open
bare diensten en diénsten van openbaar 
nut.

e) b ij het opmaken van puntenchecks 
A of machtigingén A op' naam van den 
behanger in  gevallen van verhuizing en 
nieuwe installatie.

f) b ij het opmaken van puntenchecks 
A, in  ru il voor puntenvakjes, ■ op naam 
van scholen of leeriingsecretariaten.

4) De zegels van de verschillende klee- 
derkaartèn A-B-C-D-E-F moeten op af
zonderlijke borderellen geplakt, hoewel 
zij tegën een en dezelfde machtiging 
mogen worden omgeruild. - ;

OPGELET -~ GROENTENCONSERVEN
Voor.de bedeeling in  groeptenconser- 

yen wórdt dezelfde regeling Mngënomen 
ais voor de laattijd ige verdeéling van 
margarine,’enz. - . y  fe

De personen die dus nog in  het bézit 
z ijn  van volle aardappelzegels voor dé, 
23e periode (M aart) mogen deze indié
nen b ij den kleinhandelaar waar zi;i voor 
aardappelen ingeschreven zijn. , ;

Deze zal hen dan de blikgroenten üité 
reiken zonder vérdere formaliteiten van 
zoodra deze koopwaar binnenkomt.

BEKENDMAKING AAN DE KLEIN
HANDELAARS

Gelet op de vertraging die zich heeft• 
voorgedaan b ij : de bevoorrading in  boter, 
peulvruchten, haverderivaten en marga
rine wordt het U toegelaten, zooals ver
leden maand, de nog door uw ingeschre
ven klanten n ie t benuttigde rantsoén- 
zegels van hef tijdperk «3 Maart-1 April», 
in  te zamelen en ze, binnen den gestel-

Regeling met ingang van Donderdag 2 April
GEEN KONSERVEGROENTEN MEER VOOR ZEKERE HOUDERS VAN VOLLE

AARDAPPELZEGELS
Art. 1..— Van 2 April to t en met 1 Mei 1942, is de verdeeling van de 

gerantsoeneerde èetwarén gerégeld volgens onderstaande tabel, tegen afgifte 
van de zegels,. waarop de datum 2-4-42 voorkomt:

Geldige
zegel PRODUKTEN Dagelijkse!]

rantsoen

Totaal 
rantsoen 

voor 
30 dagen

Hoeveelheid 
pér zegel

Aantal
zegels

noodig
per

periode

■J Naar keuze:
a) Keukenbrood ........  . .............. 225 gr. 6 kg. 750 225 gr. 30
b) M e e l............................................. 170 gr. 5 kg. 100 170 gr. 30
e) Deegwaren ..................... ......... 125 gr. 3 kg. 750 125 gr. 30
d) Beschuit en biscuits vervaar

digd u it tarwemeel, gebuild to t
125 gr. 3 kg. 750 125 gr. ■ 30

e) Diëetlevensmiddelen. (De ín
houd van die Produkten aan 
tarwemeel, gébuild to t 72 t.h., 
mag niet meer dan 80 t.h. be
dragen) ............................. ........ 175 gr. 5 kg. 250 175 gr. 30

f ) Peperkoek.................................... 250 gr. 7 kg. 500 250 gr. 30
g) Banketgebak ...................  ... ... 450 gr. 13 kg. 500 450 gr. 30

2  Gebrande g e rs t .................. ... ... 3.3 gr. 0 kg. 100 33,3 gr. 3
3  Margarine ........................  ... ... ... 6,6 gr. 0 kg. 200 66,6 gr. 3
4  Boter .............. ..............  ... ... ... 6,6 gr. 0 kg. 200 66,'6 gr. : 3
5  C ichore i........................... . ... ........ 4,15 gr. o; kg. 125 41,5 gr. • 3
6  Geraffineerde suiker, kristalsuiker, 

korrelsulker, kandijsuiker, «ver- 
geoise», bruine suiker, ruwe sui
ker en nap rodu k t........  ... ... ... 33 gr. 1 kg. 333 gr. 3

7  Peulvruchten ........  ................... ... 8,3 gr. 0 kg. 250 83 gr. 3
8  Zetmeelhoudende Produkten (bui- 

het> het n iet gerantsoeneerde 
aardappelmeel) :
R ijs t en derivaten, maïs en de
rivaten, pudding powder, enz. 
(behalve haverderivaten en peul
vruchten) .............. 0 kg. 050 16,5 gr.

?
3

9  Haverderivaten (havergort, haver
vlokken en havermeel) ... ......... 8,3 gr. 0 kg. 250 83 gr. 3

1 0  Versch en bevroren vleesch, alsook 
vleeschkonserven. (M its rekenlrig 
te houden met de voorschriften 
van artikelen 14 van het besluit 
van 9 Februari 1941 en art. 2 van 
het besluit van 20 Dec. 1941) ... 35 gr. 1 kg. 050 35 gr. 30

1 2  O ngebru ik t.......................................
1 3  Kunsthoning, invertsulker en vloel- 
, bare suiker, suiker en kandij-

siroop, broodsmeersel .........  ... 10 gr. O.kg. 300 100 gr. 3
1 4  Konfituur en gelei, fru it-  of bieten

siroop, vruchtenmoes, kompote . 15 gr. 0 kg. 450 150 gr. 3
2 0  Aardappelen ................................... . 600 gr. 15 kg. 500 gr. 30

Art. 2. — De houders van bladen aardappelzegels kunnen 50 gr. brood,of 
37,5 gram meel bekomen, In ru il voor elke der 30 ongebruikte zegels. De drie volle 
zegels zijn  zonder, waarde. ; y }

Art. 3. — M ’ts overlegging van een doktersbewijs, mogen de zieken, b ij den 
gemeentelijken dienst ieder persoonlijk zegel nr. 4 tegen drie zegels nr. 11 lii*  
ruilen. De aldus geruilde zegels nr. 4 worden op het doktersbewijs geplakt en 
onmiddellljk geannuleerd.

Voor de personen, lijdend aan ongeneeslijke of chronische ziekten, wordt 
er maar één enkel getuigschrift verelscht; de volgende maanden p lakt de aan
gestelde beambte de ingeruilde zegels nr. 4 op een blad ongezegeld papier dat 
door den gerechtigde voorgelegd wordt en de op het doktersbewijs voorkomen
de aanduidingen vermeldt, te weten: naam van den geneesheer, naam van den 
zieke, aard van de kwaal en datum der . aflevering.

Art. 4. — Elke Inbreuk op d it besluit wordt opgespoord, vervolgd en gestraft.

deni term ijn, in  te dienen b ij den Dienst 
voor Bevoorrading, w inket 13, m et: het 
oog i op uw zegelai rekening model 6.

B ij ontvangst van de waar zu lt U dan 
zonder andere fo rm a lite it overgaan to t 
de verdeeling van de nog aan uw. inge
schreven klanten verschuldigde ■ ran t
soenen.

SCHOENENBEVOORRADING
1. Verbruiksregeling

a) Ingevolge het besluit van 21 M aart 
1942 z ijn  de khrdérscnqenen, •- van de 
maat 22 af eveneens aaii rantsoeneering 
onderworpen.

b) Zomerschoenen- mét lichte lederen 
zolen en schacht u it leder (dat slechts 
to t het vervaardigen van zomerschoénen 
Kan dienen) • kühnen n ié t méér bekomen 
worden met een . vefóruiksmachtiging 
«Lichte Zomerschoenen». ' -
; e) Een contingent «stévigé werkpàn- 
toffels»; gansch u it ieder wordt ter, be
schikking gesteld van zekere verbruikers. 
Deze pantoffels mogen slechts afgeléverd 
worden aan handarbeiders (mannen en 
vrouwen) en door dezen slechts aahge- 
Kocht worden tegen afg ifte van mach
tigingen to t bevoorrading voor schoen
waren (zwarte druk). De stevige werk
pantoffels gansch u it leder;-moeten de 
vermelding: «Werkpantoffél — Pantou
fle  de travail» dragen, in  de welving in 
geprent. Alleen de personen die werke
l i jk  handarbeiders z ijn  én die een ver
k la ring , af geleverd door .him werkgever 
voorleggen, w aaruit b lijk t dat de aara 
van het door hen u it  te voeren werk het 
dragen van lederen pantoffels toelaat 
tijdens huri werkuren, mogen een aan
vraag to t machtiging to t bevoorrading 
indienen voor stevige werkpantoffels.

d) Alleen'de vèrbruikers'd ie den-ou
derdom vari 16 jaa r n ie t bereikt hebben 
mogen een aanvraag to t bevoorrading 
vóór- kittdérschóëneh indienen, Op (de 
aanvraag dient eveneens de maat > te 
worden vermeld (dus maten 22 to t en 
met 39). De personen die zich thans .in 
het bezit b e v in d e n va n  .individueelé 
machtigingen to t bevoorrading voor k in 
derschoenen, moeten zich. Vóór den aan
koop der schoenwaren, aanmelden b ij 
hun bevoorradingsdlenst, om er de maat 
te laten op aanduiden.
2. Wederbevoorrading. van de Kleinhan

delaars in Schoenwaren 
De wederbevoorradingsverrichtlngen van 
de handelaars ir i schoenwaren wordt 
vanaf de data; vastgesteld b ij art. 8 van 
het besluit yan 21 M aart 1942, volgen- 
derwijzé bepaald:
c à) de machtigingen A Kinderschoenen 

waarop - de aanduiding, van’ de-reeks der 
maten : n iet voorkomt, geven- recht op 
hërbevóörradirig ih ; kiriderschóériéri vari 
de Hiaten 22 to t 39, vastgèsteld' volgëns 
het .type door de Lederc'entrale: ‘
r b) dè machtigingén À Kindérschoenen 
mët maatvermeldlng geven recht óp een 
wederbevoorrading in  de aangegeven 
reeks.
; e) de machtigingen A; in ; Mafschr en 
Werkschoenen vóór niánnen en vrouwen 
geven uitsluitend recht op een hérbé- 
voorrading in  «Stevige Werkpantoffels», 
én d it riaar verhouding van 5 paar 
marsch- of werkschoenen voor een paar 
stevige werkpantoffels.

N. B. De her bevoorrading ir i marsch- 
0: werkschoenen vóór mannen en vrou
wen wordt voor. het óogehblik geschorst.

d) de riiachtigingén A vóór « Stevige 
Werkpantoffels» en voor «lichte 'schoer 
rien» voor mannen, vrouwen en kiridéren 
geven. recht op een hérbëvoorràding i i i  
hét overeenkomstig artike l en d it zónder 
aat' efeii 'vermlrideririg ‘wprdt ' toègépast-.

BIJRANTSOENEN HANDARBEIDERS
: De bijzondere brood-, margarine- en 
vleeschzegels (type A - lichtbruine druk) 
mogen slechts uitgereikt wordéri aan de 
werknemers to t en met 21 A p ril a.s.; 
z ij behouden evenwel, hun geldigheids
duur to t en met i.M e i 1942.

Van 22 A pril a f mogen de werkgevers 
nog. slechts aan hunne werklieden de 
bijzondere zegels. vari 'hét •niéiiw model 
af leveren (type B).

De werknemers' dienen zich aan de 
volgende oridërrichtingën té hóuden:

1) Op 22 A pril 1942 dienen zij de hn- 
ventarissen in  duplo voor de rantsoeneer 
ringsperiode van 2 A p ril to t en met 21 
A pril te lateri geworden, evenals dè re
serve onbenuttigde zegels van het type 
A.

2) De aanvragen voor de volgende 
ràntsoenèeringsperiodè 'moéten opgè- 
maakt worden voor het tijdperk gaande 
van 22 A pril to t en mét 31 Mei. ;

De bedeeling van 
kolen in April

De bedeeling van kolen in de maand Apr 
HET RANTSOEN WORDT; BEPAALD OP
100, 125, 150, 175 KG. KOLEN, OF 

120, 150, 180, 210 KG. COKES
In  hét Staatsblad van 28 M aart wordt 

afgekondigd:
Art. 1: — De leveranciers-kleinhande-- 

laars, steenkoolmijnen, cokesfabriëken, 
plaa.tselijke comité’s van ' W interhulp, 
zullen voor de maand . A pril 1942 onder 
de vérbruikers-gezirishóoideri of hoofden 
van een onderneming, ingeschreven op 
de lijs ten die hun door de gemeente
diensten voóf de bevoorrading en de 
rantsoeneering overgemaakt werden, de 
volgende hoeveelheden verdeelen: 

Gezinnen: 
voor de gezinnen bestaande u it één 

to t vier personen: 100 kg. steenkolen óf 
steenkoolbriketten, ofwel 120 kg. cokes;

voor de gezinnen bestaande u it v ijf  
to t acht personen: 125 kg, steenkolen of 
steenkoolbriketten, ofwel 150 kg. cokes;

voor de gezinnen bestaande u it negen 
to t tw aalf personen: Í50 kg. steenkolen 
of steénkoolbriketten, ofwel 180 • kgr. 
cokes;

voor de gezinnen bestaande u it  der
tien, to t zestien personen: 175 kg. steen
kolen of steenkoolbriketten, ofwel 210 kg. 
cokes; ¡

voor de gezinnen of de daarmede ge
lijkgestelde gemeenschappen bestaande 
u it Zeventien Jtót tw in tig  personéri: 200 
kg. steenkolen of steenkoolbriketten, of
wel 240 kg. cokes;

vóór de niet de gezinnen gelijkgestelde 
gemeenschappen bestaande u it  één en 
tw in tig  to t vier en tw in tig  personen: 
225 kg, steenkolen of steenkoolbriketten, 
ofwel 270 kgr. cokes, met een vermeer
dering van onderscheidenlijk 25 óf 30 
kg. voor elke aanvullende groep van vier 
personen.

Ondernemingen: 
voor de ondernemingen: 100 kg. steen- 

koleji o f steenkoolbriketten, ofwel 120 
kg. cokes.

Art, 2. — Nadat de leverancier de hoe
veelheden vermeld in  artike l 1 hierboven 
áán al de b ij hém ingeschreven verbrui
kers zal geleverd of deze ten minste te 
hunner beschikking zal gehouden heb
ben, kan h ij;  In geen geval, b ij toepas
sing van artike l i  van - het voornoemd 
besluit van 30 October 1941:

1. voor de maand April . 1942. een. aan
vullende-hoeveelheid hulabrandstof; die 
grooter is dan 50-kg.-'Steenkolen of 
steenkoolbriketten- of 60- kg. cokes, aan 
de verbruikem-gezlnshoofden verkoopen

a

of leverenj noch kunnen deze laat 
eén^grootere, hoeveelheid koopen o: 
ontvangst nemen; - : v

2. voor de; maand A p ril 1942 ver] 
pen of leveren aan de verbruikers-h 
den, van ondernemingen, noch ku 
deze. laatsten koopen o f ., in  oatvc 
nemen, een hoeveelheid huisbránds 
fen die, met inbegrip yañ dé ;100 
steenkolen of steenkoolbrikettën, o 
van de 120 kg. cokes bedoeld: b ij at 
van onderhavig besluit, grooter is 
één vier en tw intigste, van het j 
lijksch verbruik.

Een tweede besluit: lu id t 'a is  volgt
« De leveranciers zullen, maande! 

tusschen de verbrulkérs-gezinshooi i pg on( 
of hoofden van èen onderneming, ii jochter 
schreven op de li js te h 'd ié 'h u n ‘doói néts gei 
gemeentediensten voor dè jbevóófra^ 
en'de rantsoeneërlng overgemaakt 
den, dê.hoeveelheden;verdéeleri, die 
elke máánd vastgesteld wördén b ij 
sluiten getroffen door het hoofd vari 
M inisterie van Economische Zaken.

« Nádat de leverancier de hoevee 
den vermeld ir i a rtike l 6 'aari: á l m  
hem ingeschreven verbruikers za l. g 
verd o f deze. ten .m iriste te hunner 
schikking zal gehouden hebben, kun 
de verbruikers-gezinshoofden o f hooi 
van een' onderneming een a an vuile 
hoeveelheid huisbrandstóf bekomen.

»'Nóchtans zullen de verbruikers h 
den ván één onderneming, ingéval 
deze aanvullende hoeveelheid wensc 
te bekomen, een aanvraag indienen < 
middel van een bijzonder formulier, 
té r beschikking ■ gestéld" dóór den lí 
rancier, waarbij zij ingeschreven zíj

» W at de uitvoering van dergelijke 
stellingen betreft, z ijn  de leveranc 
verplicht de .nog beschikbare, hoevee 
"derihu isbràndstô fôndér'à l'de '"âàh 
gers te verdeelen, binnen de grenzen 
paald b ij artike l 8 en overeenkom 
dè « onderrichtingen van de4-Kolen* 
trale. »,;! ‘' ■' •' ' :v'

« A. De hoeveelheden huisbrand 
die ^maandelijks door de leveranc 
áán dè vèrbruikers-gèzinshoofden int 
verkocht of geleverd of dóór dézen 
gekocht o f betrokken worden moget 
geen geval hooger z ijn  dan de maxi 
die voor elke maand b ij, de- uitvoert 
besluiten voorzlèn • in  het bovensta 
artike l 6 vastgesteld worden.

» B. Dezelfde beperkingen worden 
gelegd aan: de: verbruikers hoofden 
een onderneming alsmede :aan hun 1 
ranciers. »; y

MEKANIEKE TOUW-, GAREN 
ENr: NETTENFABRIEKEN ~

I
N. V,

REEDERIJKAAI ^ OOSTENDE
Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevjsscherij en 
O p e n b a r e  W e r k e n  
M  a s o ù t  « P ti r ¡Fina * 

DIESEL MOTOREN «  SULZÉR »

Handelsberichtei
- ¿ m m ,

. Société immobilière ét ' mobilière1 
Oètendaisé, Náaml. Venn. Brùsse

Bilan op 31. October 1941:
Actief- en passief: 19.043.966 fr. 
Verliessaldo:: 2.606.650 fr.
Société immobilière et industrielle 

Clemekerke 
Naam I. Venri., Hey8t a-Zee

Bilan op : 31 December 1940 : 
Actief en-passief: 11706.785 fr.
B ruto w inst: 154.225-fr. : 
Winstsaldo: 2.015 fr.
«Motorvisscherij», < Naam looze Venn 

'■ schap; Oostende '
Bilan op 31 Dec. 1939: •

A ktié f 'en passief : -12.861.197 fr. 
Bruto uitbatlngswirist: '1.573.616 fr. 
Netto w inst: 483.797 fr.
«Agence gén. automobile de la Flat
Occidentale» (ÁutOrOccidental) . N 

Brugge
Bilan op 37 Dec. 1941:

Actief en passief:. 2.652.750; fr. 
B ruto w inst: 604:433 fr.
Netto verlies: 17.920 fr.

KOTTERS VÁN 1.000 TON VOOf 
JAPANSCHE VISSCHERIJ 
. IN ZUIDOOST-AZIE

Volgens een .bericht iri .het blad Nii 
N its jl heeft de groóte Japansche vlsst 
ri-maatschappij Hayasjlkane beslotei 
kotters van 1.000 BRT, te< laten bou 
voor de vlsschèrij . in  dé' wateren 
Zuidoost-Azië. Tevens lig t het in  de 
doeling,' een ; eigen .scheepswerf .op 
richten, .welke m et. een kapitaa l' var 
m lllioen -, yen zou. werkeri. ;

TER BEVORDERING:VAN DE 
v is s c h e r ij ;

en ter activeerlrig van  de opbrengst 
zelve, heeft,de, :Flnsche regeering; op 
begrooting .een som van 250.000 FM- 
getrokken. . .

Bandagen
Orthopæd
BREUKBANDEN

naar m aat. én 
gena geva l..

BUIKBANDEN
voor- hangbuik,
zwangerschap,
operatie.

ORTHOMEÖÏE  ̂
ABPARAt

voor ruggraat 
, vorming,, bèém 

ziekte ,.

KUNSTBEENEN
in  lic h t metaal-

7;,H „ Sèrruÿaban 
O O S T  E N

ONTVANaSTURBN: Uder werkdag,
9 tot ~ït én vaja 2 loi è uur.



« HET VISSCHERUBLAD r

laat 
en  o: ZONDAGAPOTHECKDIENST

Op Zondag 5 A p ril wordt de apotheek- 
Â fè^B ienst gansch den dag verzekerd door 

®i. Wandels. Marie-Joséplaats. Op 6 
p ril kom t M. Peremans aan de beurt..

2lTer

rand;
loo 

èri, o] 
by ajj 
i r i s  
iet j;

volgt 
landei 
ishooi

ostendsch Nieuws

DE EEUWIGE REEKS
Deze'week was het de beurt van een 
B. om z ijn  fie ts k w ijt  te geraken, die 

i j  geplaatst had aan de school van de 
leiboom.

BEKENDMAKING
__ _ De ondergeteekende JEANNE Wauters,
AS* “  lochjer van de Wwe.Wauters. verklaart 
1. “ OOI liets firemeeris te  hébben met een zekere
» m u  
takt 
, die a 
n b ij 
1 van 
aken. 
oevee 
a l m  
za l; g 

riirier 
i. kui 
! hooi 
rivulli 
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Gvensi
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înzenl 
nko: 
Eoletii

wand
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jn  ititj
izen
mogetj

>rden| 
fderi 
iu n  II

REN-

üëts gemééns te hébben met een zekere 
IEANETTË Wauters, die onlangs één 
/eroordeeling zou hébben opgeloopen.

(Get.) Jeanne Wauters.
(784)

NÖE

voorl

DE DIENSTUREN VAN HET PERSO
NEEL VAN DE C.O.O., STADSBE- 
STUURi ENZ.

Het bestuurlijk memoriaal van 27 
Maart bevat een belangrijk schrijven 
(van hét M inisterie van Financiën, waarin 
wórdt gezegd dát. in  opdracht ván dén 
chef van het m ilita ir  bestuur, de werk
tijd in  openbare diensten minstens 48 
uren per week moet bedragen. De ïoons- 
verhooging die.dé leden van het perso
neel vari de C.O.O., stadsbestuur, • enz., 
met ingang van 1 Januari 1942 genotén 
hebben, was ir i feite bedoeld voor de 
vermeerdering van het aantal dienst
uren. •

In  afwachting dat voor onze stad offi- 
ciéèle mcdedeelingen worden verstrekt, 
kunnen.we mededeelen dat op het M i
nisterie van Financiën, de diensturen 
ais volgt 'werden gerégeld: ván 8 to t 12 
en van 14 to t 18.30 u., ’s Zaterdags van 
8 to t 13. uur.

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

Mefsërssf raat, 18 —r  Oostende
Handelsregister Oostende 3040

' • I
CRO W N CITRO N

C R O W N  LIM ONADE
CROW N ORANGE

Bijzondere prijzen voor 
verkoopare — ■

voort-

(126)
IM . SPREEKBEURT

Op Maandag 6 April, te 11 u. zal de 
|h. Caenen, apotheker, in  de groote zaal 
van het Gerechtshof, een spreekbeurt 

I houden lover «Vitaminen in  de praktijk». 
Deze spreekbeurt wordt ingericht door 
he.t Vlaámsch K ru is  en gáát door onder 
de auspicies van de Stedelijke K u ltuu r- 
commissie. . ‘ -
M U IT  ONZE STAD v

, De h. Awouters. die in  den laafcsten 
I t i jd  ais orkéstrrieester èen populaire 
I Oóstendschë figuur was geworden, heeft 
ons verlaten voor het Walenland.

B DE ACADEMISCHE ZITTING
waarop de Stedelijke Kultuurcommissie 
officieel door de stadsoverheid zal aári- 

I gesteld worden, zal opgeluisterd worden 
fdoör -een kwartet. De opvoering van 
I «Jeugd» door de Tooneelkamer zal even
eens door muziek opgeluisterd worden 

I en wel door een groot symfonisch orkest.

B BOEFJE
Thans is het zeker: «Boefje» wordt op 

Maandag 6 A p ril (2e Paaschdag) te 14.30 
uur opgevoerd in  den stadsschouwburg 
door het gezelschap R ita  Cóucke. In  de 
hoofdrollen treden op: Mevr. Clemence 
Van Outryve, Jan Clercx, A rthu r Bou
cher én anderen.

«Boefje» werd door deze artisten op 
drie verschillende wijzen herhaald: in  
hét Amstërdamsch dialect, in  Het alge
meen beschaafd Nederlandsch en ten 
slotte in  de bewerking van Renaat Gras
sin ( 't  Ketje). De twee eerste versies 
hadden hun voor- en nadeelen, maar. de 
regisseur Cl. Van Outryve heeft w ijse lijk  
geoordeeld, in  acht genomen het Vlaam- 
sche publiek en de logische gevolgtrek
kingen, dé aanpassing van Renaat Gras
sin .te kiezen.

D at ons Oostendsch publiek de lotge
vallen van Jan, alias Boefje mee zal voe
len en er in  zal'opgaan, l i jd t  geen tw ij
fel. Men zal lachen met de guitenstreken 
welke h ij u ithaalt, men zal medelijden 
voelen. met z ijn  arme moeder en verder 
verdienen Nette Lamoen, Moustache en 
Mees.tèr Habua orizé volle aandacht.

De locatie laa t voorzien dat er met ge
sloten deuren zal moeten gespeeld wor
den: enkele plaatsen z ijn  nog beschik
baar.

Tijdens de'pauze zál een groot orkest 
allerlei melodieën ten gehoore geven.

Het wórdt een aangename namiddag.

■  DE AARDAPPELVERDEELING
Deze week Woensdag kon andermaal 

2 kg. aardappelen per persoon in  de w in
kels verkocht worden. Anderzijds deelt 
hét stadsbestuur mede dat ruim ' 97.000 
kg. aardappelen door- vefschilleride p la t
telandsgemeenten ais gevolg van gedane 
voetstappen van ons stadsbestuur, te r 
beschikking van de Oostendsche bevol
k ing zullen kunnen gesteld worden.

Een uitstekende kans wordt U gebo
den...

Sluit een àardappelcontract af!

■  DE AARDAPPELCONTRACTEN
Zooals bekend moet het 5e exemplaar 

van de aardappelcohtracten naar Brus
sel opgestuurd worden.

Om de menschen moeite en zegels te 
besparen mogen deze exemplaren ook 
op het gemeentebestuur afgegeven wór
den. De stádsdiensten zuilen er dan voor 
zorgen dat deze exemplaren naar Brus
sel worden opgestuurd.
Bi INBRAAKPOGING

Adjunct-comihissaris van politie Ingel- 
brëcht werd verw ittigd door den heer 
Boudolf, dat vermoedelijk dieven waren 
binnengedrongen in  het niet bewoonde 
huis gelegen 9. Chrïstinastraat. Het huis, 
dat riog gemeubeld is, werd gansch afge
zocht maar nieriiand werd erin ontdekt. 
Nochtans werd een pas gemaakte ope
ning in  de rolstoor waargenomen. Men 
vermoedt dat de dieven gevlucht zijn  
voor de komst der politie.
3  TE BEPLANTEN GROND

De hovingen gelegen aan de Leopold- 
laan, en die eenmaal de trots uitm aak
ten van onzen stedelijken beplantings- 
dienst, zullen omgewerkt worden to t 
moestuinen. Aardappelen zullen er ge
plant worden ten voordeele van W inter- 
hu lix Er zal geen gevolg gegeven worden 
het stukje grond, gelegen rondom het 
Leopold I  standbeeld, to t moestuin om 
te werken daar het n iet omvangrijk ge
noeg is. - i
■  SPREEKBEURT

Woensdagavond hield de h. Duchateau 
een leerrijke voordracht over de «Ge
schiedenis van het Nationaal socialisme». 
Deze spreekbeurt werd druk bijgewoond.
M MUZIEKCONCERT

Zondagmiddag gaf een groote m ilita ire  
muziekkapel in  den stadsschouwburg een 
concert dat. voor een góed gevulde zaal 
doorging Dè Tederi van de Vlag waren 
hierop uitgenoodigd!
■  GIFTEN VOOR WINTERHULP

Veihiest Reimond iÖO fr.; Vereeniging 
der aannemers 500 fr.; J. Craye-Gevaert 
120 fr.; E. Damaun 300 fr.: J. Degroote 
500 fr.; Cloët (Meisjesschool Conscience) 
25.8 fr.; Wwe Damaun 300 fr.; Cie In tle  
dés Wagons-Lits 190 fr.: Wwe A. Martens 
100 fr.; Aug. Opstaele 100 fr. ; K. Savonie 
125 fr.; T.C.I. (Langestr. 39) 871,40 fr.; 
Depotter gebroeders 156,45 fr.; Monteny, 
Oostende, 10Ó fr. ; Vanhoutte (School 
Kroónlaan) 100 fr.; Degraëve A., K aa i- 
jtra a t, 200 fr,; Vael Henri 100 fr.; Bank 
van Brussel 472 fr.: Wwe Kesteloot 103,75 
fr.; Beliard-Crightori 2710,80 fr.; Van 
Elslande 100 fr.; F irma Wiemer en 
Trachtè 100,50 ff . ;  M. en Mevr. Verraert 
173 fr.; Vakhuishoudschool, Steenbak- 
ke rs tra a t8 ri 175 f r  ; S.E.O. 495,75 fr.; 
Rijksmiddéibarë schóól voor. Meisjes, 185 
■fr;^Dëjóriéfië^cKiéivï5Ó.vfrih'''iÉ?riém-Vèr-- 
linde 100 fr. i N. M. vari Buurtspoorwegen 
1923,44 fr. ;• Dédeüfwaërder-iWemaerè 1000 
fr.; Maés-IIautekiet 100 fr :  D r Louf 200 
fr.; Hermaris R! 1Q00 fr.; Grands Maga
sins Bori Marché 120 fr. ; P. Depoorter, 
izègérii, i00 fr.; Van Eÿcken-Wiemeersch 
100 fr i; Grimmelprez Fr. 200 fr.; Thiele 
J. 230 fr.; Van Gansen J. 500 fr.; Van
Caillie Fr., notaris, 200 fr.; Seghers A.
266,50 fr.; Wwe Vanderhoeft -100 fr.;
Mevr. Van Daele-Mylle R. 250 fr.; Ge
meentebestuur Oostende 4482,75 fr.; 
Muyllé, Juvenal, 1009 fr.; Kon. Atheneum 
441 fr.; S.E.O. 2350,35 fr.; Mevr. Deprost 
M., 100 fr. ; de Vereenigde Magazijnen 
412 fr.; Legaey Jos. 1000 fr.; Decoster M. 
1000 fr.; Verdonck W illy 100 fr.; Société 
Générale, K o rtr ijk , 110 fr.; Vandermeu- 
len Gebr., Wijnen, 1000 fr.; V rije  Tech
nische School 331 fr.; School Kroonlaan 
100 fr.

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

lige prijzen en tegen gereed, geld 
van alle bureelmachienen en ap
paraten
SCHRIJFMACHIENEN — REKEN 
MÂCHIENEN — DUPLIKATORS 

EN BUREELMEUBELS
Zich wenden to t de Firma 
MECANOGRAPHIC-OFFICE

22, Álfons Pieterslaan, OOSTENDE 
Tel. 716.90 

Men begeve zich ter plaatse

lö8*)

W a t kan men in het Bevolkingsbureau 
te Oostende bekomen?

Onze lezers doen best onderstaand 
a rtike l u it  té knippen en te bewaren, 
want wanneer men naar het stadhuis 
moet gáán, weet men soms n ie t waar 
men fe ite lijk  moet z ijn  voor bepaalde 
zaken/

Afleveren van Getuigschriften
Fiscale Stads

zegel .taxe
Bewijs van Inschrijv ing in  
de bevolkingsregisters ... 5,—- 2.—

Bewijs van nationa lite it 5.— 2.—
Bewijs v, schoolabonnem. 5.— 2.—
Bewijs v. werkabonnem. 5.— 1.—
Bewijs van beroep ...... . 5.— 1.—
Bewijs van samenstelling 
van het huisgezin (koste
loos v. kindervergoeding) 5.— • 1.—

Erfrechtverklaringen (kos
teloos voor Spaar- en LIJf-
rentekas) .........................  5.— 1.—•

W ettiging van handteeke-
nlngen ...........................  volgens 1.—

gróótte pér 
v /hs tuk  handt. 

Getuigschriften voor oorlogsschade : 
kósteloos.

Werkboekjes worden kosteloos afgele- 
verd. Een- foto ais voor' de Identite its
kaart medebrengeri.

Bewijs van onvermogen dient schríf
te lijk  aangevraagd, aan hét College vari 
Burgemeester en schepenen. Belangheb
bende wordt dan uitgenoodigd door het 
bureau hé t getuigschrift te kofnen a f
halen,

•Hetzelfde voor de bewijzen yan steun 
van het- gezin.

Algemeene opmerking: Voor de afleve
ring  van de hierboven vermelde getuig
schriften worden de belanghebbenden 
telkens verzocht hun identite itskaart en 
huwelijksboekje mee te brengen.

Het bevólklrigsbureau is bevoegd voor:

a) adresveranderingen binnen in  de 
stad. Het trouwboekje en de identite its
kaarten van AL de leden van het gezin 
moeten telkens voorgelegd worden;

b) verblijfsveranderlngen buiten stad. 
Zooals het voorgaande benevens dat men 
vooraf moet voldoen aan de verordenin
gen van de Bezettende Overheid, t.t.z., 
men moet zelf een schrifte lijke aanvraag 
indienen b ij de Kreiskommandantur, 4a, 
Tw ljnstraat, te Brugge en daarenboven 
dient men een toelating to t vervoer van 
meubels te bezitten. Wie zich in  het 
spergebied w il komen vestigen moet ook 
de voorafgaande toelating bekomen. D it 
wanneer men gaat wonen buiten de sper- 
zone.'Voor verblijfsveranderlngen binnen 
de sperzone is een bewijs opgesteld door 
het Verkehrbilro voldoende;
e) identiteitskaarten. Eerst en vooral 

is een recente en nog niet gebruikte foto 
vereischt. De kaart is verplichtend van 
den ouderdom van 15 Jaar af en kost l  
fránk. B ij hernieuwing zonder terugga
ve der vroeger afgeleverde kaart betaalt 
men 2 fr.; b ij verlies van 2e kaart 4 fr. 
enz. a ltijd  verdubbeld. Wie déze kaart 
vervalscht door uitschrapping, portret- 
verwisseling, enz. wordt' streng gestraft.

d) Ouderdomspensioenen: De gerech
tigden moeten zich vooraf wenden to t 
den heer Ontvanger der Belastingen die 
de aanvragen opmaakt : Woensdagna
middag van Iedere week te 14.30 u. voor 
Oostende-West ; Donderdagriamiddag 
van iedere week te 14.30 u. .voor Oosten- 
de-Oost, De belanghebbenden worden 
daarna door het Bevolkingsbureau in  ’t  
bezit gesteld van het renteboek je.
: Ten einde alle onderbreking In de u it

betaling der term ijnen te vermijden, die
nen alle wijzigingen aan den heer O nt
vanger dér belastingen en aan het Be
volkingsbureau medegedeeld.

■  IN HET GEMEENTEKREDIET .
Op de jaarlijksche vergadering .van 

lie t Gemeentekrediet, welke Woensdag 
doorging te Brussel, werden ais beheer
der gekozen, de hh. J. Deumens, burge
meester van Hasselt, en advokaat Frans 
Wildiers, bestendig afgevaardigde der 
provincie Antwerpen. Ais kommissaris- 
sen-wérden benoernd: de hh. Héyleri, be
stendig agevaardigde te Antwerpen; adv. 
J. Goedertier, bestendig afgevaardigde 
te Gent, en advokaat Porta, schepen te 
Oostende.
—— —

IJZERWAREN-
QUINCAILLERIE

jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

ALLE HUI3HOÜ D ARTIKELS 
— EN ALAAM —

H. R. 3673 9  Tel. 72.072
. ________  (730)
iE zj'j scoeeeaaaae,

M BURGERLiJKE OORLOGS
INVALIDEN

In  aansluiting met ons artikel van 
verleden week laten we weten dat in  
den laatsten t i jd  de gevallen der burger
lijke  oorlogsinvaliden n ie t meer voor de 
Burgerlijke Invaliditeitscommissie te 
leper gebracht worden om u it te maken 
of de belanghebbenden door de medische 
sectie der D.I.P. moet onderzocht wor
den. Zulks geschiedt nu door Dading of 
Transactie. D it beteekent een overeen
komst waarbij het oorlogsfeit erkend 
wordt en de aanvrager ais oorlogsinva- 
lied beschouwd wordt, waaruit volgt dat 
de. aanvrager door de medische sectie 
der D.I.P. moet onderzocht worden. Da
ding o f transactie vervanet dus de le 
dagvaarding in  de voorloopige besluiten 
der B.I.C. te leper waar het toch voor 
voórnoemde gevallen nutteloos was te 
verschijnen. Bijgevolg ontvangt de aan
vrager 3 documenten (Besluiten van 
Dading) te onderteekenen en terug te 
sturen, waarop dan voigt het onderzoek 
van den D.I.P. en dan la ter de bekrach
tig ing door de B.I.C. Deze manier van 
werken is geen nieuwigheid en is voor 
de B.O. van 1914-18 veel gebruikt ge
weest. Deze methode is uiterst gemak
ke lijk  en bijzonder snel. In  plaats van
12 personen to t 20 personen per 2itting  
op te roepen 'worden er zoo honderden 
op korten t i jd  verhandeld.

Nadere, inlichtingen: N.V.B.O.I., Oos
tende, Plantenstraat 82.
■  ZEGELS TERUGGEVONDEN

Op het Stadhuis werden zwarte zegels 
n r 3 gevonden. Deze z ijn  terug te be
komen op den Dienst voor Bevoorrading, 
Gerechtshof, le  verdieping.

CREMER School
STENO — DACTYLO — TALEN 

COPIJWÉRKEN
2bis, Marie-Joséplaats - Oostende 

(boven Ribby)
(Men belt en gaat rechtstreeks naar 

boven)
Snelle vordering verzekerd. Volledige 

kennis in  3 of 6 maand.
Aanvang der nieuwe leergangen op

13 April. (786)

B FIETS GESTOLEN
Maandagmorgen werd de fiets van 

E H. Forrez, onderpastoor te Mariakerke 
ge s to le n  'iop den ' N leuw po o rts te en w es f: 
Van den dader na tuu rlijk  geen spoor.
B ROOD KRUIS — UITSLAG VAN DE

Ge l d in z a m e l in g
Op Zondag 22 M aart heeft de plaatseT 

lijke  afdeeling van het Roode Kru is een 
geldinzameling gedaan ten voordeele 
van onze krijgsgevangenen.

Deze collecte bracht n ie t minder dan 
4960 fr. op, bedrag waarmede heel wat 
genoegen aan de soldaten, die nog in  
krijgsgevangenschap verblijven, zal kun
nen bezorgd worden.

Het Roode Kruis dankt het publiek 
van harte voor de vrijgevigheid.
B  DE V.A.V.V. PROPAGANDADAG

De aangekondigde propagandadag voor 
den V rijw illigen Arbeidsdienst voor 
Vlaanderen, gehouden in  den stads
schouwburg, mag ais buitengewoon ge
slaagd genoemd worden. Een goed ge
vulde zaal, waaronder ta lrijke  persona
lite iten  o.m. de h. Devos, Schepen van 
openbaar onderwijs, hoorde met gespan
nen aandacht de flin k  opgestelde uiteen
zetting van propagandaleider Goethals 
aan. Deze was voorgesteld geworden 
door den h. A. Smessaert. den localen 
propagandist van de V.A.V.V.

De vertooning van de film  «Spade Op», 
die beter dan gelijk welke spreker kon 
uiteenzetten wat de V.A.V.V. is. was voor 
velen een ware verrassing. Filmisch ge
sproken moet de band niet onderdoen 
voor andere kultuurfilm s. Het hoogte
punt van dezen dag zou echter het op
treden worden van arbeidsman Davidse 
díe met Vlaaipsche. Friessche en Zuid- 
Afrikaansche liedjes, begeleid door een 
guitaar, de zaai aan het meezingen kreeg. 
Davidse beschikt over een zeer aange
name stem en staat vast op de planken. 
H ij belooft voor de toekomst!

Het slotwoord werd uitgesproken door 
A Smessaert, die tevens het dankwoord 
sprak.
' Dat deze vergadering haar vruchten 

draagt, bewijst het. fe it dat Maandag 
reeds een dozijn jongens'zich aanboden 
op het Militiebureäu, om zich bij, den 
V.A.V.V.. te laten inlijven.

C IN E M A ’S
P A L A C E

1. Aktuallteiten Ufa in  le  week.
2. Een dokumentair,
3. Frau Sylvelin, met Heinrich George 

en M aria v. Tasnady.

R I A L T O
1. Een dokumentair.
2. Ufa aktuallteiten in  1ste week.
3. Johannes Heester en Dora Komar 

in  Jij«. Alleen!
R I O
; 1. Een dokumentair,

2, U fa aktuallteiten In lste week.
3, Gustav Frolich en Maria Andergast 

in Haar Privésekretaris.
R O X Y

1. Een dokumentair.
• 2. Aktuallteiten Ufa in  le  week.

3. Femandel in  «Berlingot en Cie».
F O R U M

1. Aktuallteiten Ufa In  le  week.
2. Een dokumentair,
3. Maria Ilona, met Paula Wessely, 

W illy  Birgei en Paul Hörbiger.

C A M E O
1. Een dokumentair.
2. Aktuallteiten Ufa in  le  week.
3. Waldrauseh, met Hansi Knoteck en 

Paul Richter.

B  TENTOONSTELLING
Van Zondag. 5 to t en met Zondag 19 

A p ril stellen de gebroeders Boel L. en 
P. O. ten toon in  de zaal Schweizerhof, 
Van Iseghemlaan. Deze tentoonstelling 
wordt ingericht door het Vlaamsch 
Kunstenaarsgild, kamer voor plastische 
kunsten, onder de bescherming van de 
Stedelijke Kultuurcommissie. De h. C. 
Dekuyper zál de openingsrede houden.
B VOOR ONZE OUDE VISSCHERS

In  s tr ijd  met zekere geruchten zal de 
Voorzorgskas der Visscheriji voórtgaan 
met de üitkeèring van de visschérspen- 
sloentjes en wel gedurende de maanden 
April, Mei èn Juni.
'A lle  vroegere bepalingen blijven van 

kracht.

Wanneer U een AARDAPPELCON- 
TRACT afgesloten hebt, kunt ge dezen 
Winter op uw twee ooren slapen.

B DE VERGADERING VAN DE UNIE
Zondagvoormiddag werd in  de zaal ván 

«Oud-Oos.tende», leperstraat, een stich- 
tingsvergadering gehouden van de Unie 
voor Hand- en Geestesarbeiders, afd. 
Oostende, inzonderheid voor de leden 
van ons stadspersoneel.

Het was voor een goed gevulde zaal, 
waar we ook ta lr ijke  buitenstaanders 
bemerkten, dat de h. Senaeve het woord 
verleende aan den h. Versaevel, alge
meen propagandist voor de provincie. 
Deze laatste zette in  éen klare en dui
delijke taa l uiteen wat de Unie voor 
Hand- en Geestesarbeiders Is, wat ze w il 
worden en wat ze w il verwezenlijken. Na 
deze herhaalde malen door handgeklap 
onderbroken rede werd spreker bedankt 
en werden ta lrijke  inschrijvingen ge
daan. W ij herinneren er terloops aan dat 
het secretariaat gevestigd is Koning
straat.

B NAAR DUITSCHLAND
Wij« hadden reeds medegedeeld dat 

beeldhouwer Daan Devriendt. op uitnoo- 
diging van een beroemd Duitsch beeld
houwer, naar Duitschland zou vertrek
ken. De afreis naar B erlijn  had Donder
dag laatst plaats.

De aardappelkwestie is voor ons op- 
gelost...

We hebben immers een aardappelcon- 
tract afgesloten!

B  DE KONTROOLDIENST GRIJPT IN
De kontrooldienst heeft een onderzoek 

ingesteld nopens den onregelmatigen 
handel in  azi;h, die verkocht werd tegen 
8 frank de liter. Hierop zou de verkooper 
een zuivere w inst van 3 frank de lite r 
verwezenlijkt hebben. Een groote hoe
veelheid azijn werd aangeslagen.

B  ALLES KAN DIENEN
Op den steenweg naar de Conterdam 

werd van aan de telefoonpalen 200 meter 
draad losgemaakt door langevingers.

B  d a g v a a r d i g i n g
Men vraagt ons of men beroep mag 

aanteekenen tegen een beslissing van 
den Dienst der Invaliditeitspensioenen 
(D. I. P.). Het antwoord is ontkennend. 
Het beroep bíj de Hoogere Beroepskom- 
inissie moet maar gedaan worden, wan- 
rieer de invalied, na z ijn  dagvaardiging 
of verschijnen voor den D. I. P. het voor
werp geweest is van een besluit, dooi
de Kommissie van eersten aanleg geno
men, en voor dewelke h ij zal moeten 
verschijnen na z ijn  medisch onderzoek, 
'¿¿bals h ij. ei\ te ;yor.en..is^.vqor verschenen, 
uitgenomen, zoo h ij het voorwerp eener 
transactie (dading) is geweest.

Nadere inlichtingen: N.V.B.O.I., Plan
tenstraat 82. Oostende.

1 Studio Lionel *
% 106, Nieuwpoortsteenweg, 106 '

Specialiteit van K IN D E R - en 
HUW ELIJKSPORTRETTEN

(452) 
tre??

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN
21. — Roland Degryse van Andreas en 

Simonne Rammant. Nijverheidstraat, 50.
22. — Erna Corveleyn van Carolus en 

Elisabeth Vandenbrande. Pàsschynstraat 
40; Raymond Dhiedt van Theophiel en 
Germaine Defever. Gistelsteenweg, 12; 
Beatrix Debruyne van Carolus en Blan
che Thoon, Vereenigingstraat, 124.

-23. — Irène Lynneel van Marcel en 
M aria Pylyser, woont te Middelkerke.

24. — Eric Dehondt van Ferdinandus 
en Margareta Coppens. Elisabethlaan 17.

25. — Christiane Dewulf van Fernand 
en Fernanda Bergmans, Blauwkasteel- 
straat, 54; Jan Vandevelde van Karei en 
Denise Seynaeve. woont te Breedene; 
Jacqueline Naessens van W illiam  en 
Magdalena De Reu, Vrijheidstraat, 55 ; 
Liliane De Langhe van A rthu r en Cora- 
Iie Cuylu, Vredestraat, 35; Marie-Thérè- 
se M ilh  van Albertus en Germana Ver- 
laece, Zwaluwenstraat. 72.

27. — Daniel M ilh , van Albertus en 
Marie-Louise Dits, Vrijhavenstraat 32; 
Gustaaf Vercnocke van 'Ludovicus en 
Magdalena Lauwereins, Schipperstr, 44; 
Diane Dewolf van Petrus en Margareta 
Vancraeynest, Oude Moienstr. 34; Os
wald Crombez van Andreas en Edmonda 
Devos, Vrijhavenstr. 13; Nora Wybouw 
van André en Irena Meyfroodt, woont te 
Steene; Gisela Lyon van Stanislas en 
Adriana Tempère, Wellingtonstr. 42.

STERFGEVALLEN
21. — Isidore Meesschaert, 44 j., wed. 

Marguerite Maguire. Lijmbaanstr. 4.
23. — Victorina Dewasme, 71 j., wed. 

L iv in  Impens; Nieuwpoortstw. 631.
24. — August Miedema, 47 j., echtg. 

Magdalena Montoye. Goedheidstr. 71.
25. — Jean Nuyts, 50 j., echtg. Yvonne 

Maes, woont te Steene.
26. — Frans Capeller, 77 j., wed. Silvle 

Decraemer, woont te Snaaskerke.
27. — Maria Derldder, 84 j. f wed. Fer

dinand Vandewieie. Fregatstraat 5.
28. — Edmond Claeys, 57 j., echtg, Ro

salia Pllaeis, Avsenaalstraat 5,
HUWELIJKEN

28. — Jan Vanhooren en M aria Jonck- 
heere; Frans Luyens en A lic ia  Pauwels; 
Álfons Vanroose en Germana Beheyd ; 
Renaat Vari Laere en M artha Denys ; 
Ambert Demecster en Relmonda Storme.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
29. — Marchai W illy, Ingenieur archi

tect en de Roose Léonle. Kerkstr. 30; De
w u lf Albert, Ijzerdraaler, Mariakerkelaan 
14 en Folens Germaine, Aartshertogstr. 
72; Gyselen Georges, handelaar, Hospi- 
taa lstraat 3 en Hespel Jenny, bureelbe* 
diende, Frère Orbanstr. 15; Jonckheere 
Gustavus, plafonneerder en Vanderleen 
Suzanne, Stulverstraat 378.

B VERLOREN OF... GESTOLEN
Vrouw Fonteyne Edith stelde to t haar 

sp ijt vast dat zé haar platina ring voor
zien van een b riljan t ter waarde van 
5.000 fr. verloren had, tenware z ij deze 
op een andere manier is kwijtgeraakt.
B GE MOET MAAR DURVEN !

Vanhoorne Adrienne stelde to t haar 
sp ijt vast dat, wanneer ze u it den biecht
stoel kwam, haar handtasch was ver
dwenen inhoudende de som van 150 fr.

Ga dan vergiffenis vragen voor be
dreven kwaad!

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

m a x
.3, Alt'. Pieterslaan, 13 -  Oostende
S c h a t t i n g  k o s t e l o o s

(524)
B AAN HET HOOFD GEWOND

Erniel Pauwels is ter hoogte van het 
kerkje van Mariakerke, aangereden door 
den auto van Ernest Coulon. u it Moes- 
kroen. Het slachtoffer, dat verwondingen 
droeg aan het hoofd, werd naar het hos
pitaa l overgebracht.
B TAXIS VOOR APRIL

Hiernavolgende taxis mogen geduren
de de maand A pril rijden:

Raymond Rousselle, Karei Van de 
Woestijnestraat, 38;

Vermaut Georges, Edmond Lapon- 
straat, 19;

Kamondt Karei, Kaais.traat, 30.
H BELANGRIJK BERICHT VAN HET 

GEMEENTEBESTUUR
Gelegenheid wordt geboden aan hon

derd kinderen u it 'Oostende en onmid
dellijke omgeving zes maand in  een 
bomvrije streek van Duitschland door 
te brengen (60 jongens en 40 meisjes 
van 13 to t 14 jaar). Het onderwijs vol
gens het officieel leerprogramma zal 
aldaar voortgezet worden door onze 
eigen Vlaamsche leerkrachten. Werk- 
loóze onderwijzers en onderwijzeressen 
mogen zich hiervoor melden.

De in rich ting  geschiedt door de «Na- 
tionaal-Socialistisehe Jeugd in  Vlaande
ren». De grootste waarborgen worden 
geboden voor dé verzorging van de ge
zondheid en de geestelijke vorming.

Alles is volkomen kosteloos.
Dagindeeling: wekken, appel, groet,

ontb ijt, les, tweede ontbijt, les, middag
maal, bedrust, sport en spei, schooltaak, 
kleederappel, avondmaal, dienstonder- 
r ich t en zingen of lezen nachtrust.

De inschrijving van de kinderen ge
schiedt den 9 April op het Stadhuis in 
de gemeenteraadszaal. le verdieping, van 
9 to t 12 en van 14 to t 17.30 u.

Ook de leerkrachten die voor deze 
tewerkstelling wenschen in  aanmerking 
te komen, kunnen zich op deze inschrij
ving aanbieden.

Geneeskundig onderzoek van de k in 
deren geschiedt den 16 April te 13.30 u. 
in  het Stedelijk Laboratorium (Gistel
steenweg) .

De kinderen die aan d it onderzoek vol
daan hebben bekomen dan de laatste 
onderrichtingen betreffende hun u itrus
ting  en de afreis die begin Mei zal plaats 
hebben.

Door het College:
De Secretaris, De Burgemeester,
M. Surmont. A. Van Laere.

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
^  Gelast zich voor alle werk : 
zeilen, zonnestöors, bachen, enz,

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390  

TT-  u , • fn r«= = 3= = =
(737)

M DADERS VAN EEN BELANGRIJKEN 
DIEFSTAL AANGEHOUDEN

Zooals gemeld, werd. voor enkele we
ken, een belangrijke diefstal vari allerlei 
eetwaren en snoepgoed gepleegd in  de 
magazijnen yan den h. Buyckx, aan de 
Van Iseghemlaan. Ook een belangrijke 
p a rtij kauwgom werd ontvreemd.

Politiekommissaris Ameel vatte het 
plan op den agent Karei B illiouw er 
mede te gelasten een oog in  ’t  zeii te 
houden voor personen die zich zouden 
versnoeperen op kauwgom. Het mocht 
den politieman gelukken een jongen aan 
te tre ffen die aan het kauwen was. Deze 
deed aan het lich t komen dat h ij de 
waar gekocht had aan vier kerels die 
hem nog ander snoepgoed aangeboden 
hadden.

Het onderzoek leidde dan ook to t de 
opbrenging van André Craeye, Torhout- 
steenweg; Georges Vermeire, Gerststr.; 
Fernand Sennave. Peter Benoitstraat en 
Roger Vanderputte, Dr Verhaeghestraat.

Het duurde niet lang vooraleer de ke
rels alles opbiechtten. Het is Vander
putte die in  het huis drong en de zakjes 
vulde die dan doorgegeven werden aan 
z ijn  medewerkers die buiten wachtten. 
Er werden verscheidene bezoeken aan 
het magazijn gebracht to t dat allés 
weggenomen was. De dieven moeten ge
weten hebben dat M. Buyckx n ie t d ik
w ijls  een bezoek bracht aan het gebouw. 
Moeder Vandeputte en haar andere zoon 
René hielpen ook het gestolene wegdra
gen en het b lijk t dat men wekenlang 
rijs tpap gegeten heeft b ij de Vande- 
putte ’s, bereid met waren voortkomende 
van den diefstal.

De eigenaar kon vaststellen, dat mees
tendeels levensmiddelen ontvreemd wer
den, o.a. 180 kgr. verpakte suiker, waar
van een groote hoeveelheid b ij een 
pasteibakker van de middenstad; groote 
hoeveelheden pastel- en fondantsuiker; 
glucose, likeuren voor pralinen; fijne 
olie; ruim  200 flesschen w ijn ; 60 potten 
konfituur; bra’adpotten in  aluminium; 
zilveren koffie- en chocoladekannetjes; 
elektrische haardroger; 300 fleschjes 
snoepgoed en een'hoeveelheid kauwgom.

Daarbij heeft Craeye nog te verant
woorden wegens diefstal In het gebouw 
van het Leger des Heils, te rw ijl Vande
putte met de bezettende overheid, ook 
wegens diefstal, zal af te rekenen heb
ben.

De politie denkt nochtans dat het 
hoofd van de bende niet geklist is. Deze 
zou doorgaan onder den naam van 
«Kette» en woonachtig zijn te Maria
kerke.

ZEG
aan den Notaris dat h ij Uwe 
Venditle in
« H E T  VISSCHERUBLAD»
moet zetten. Dan z ijt ge 
ineens zeker dat gansch de 
streek ze kennen zal.

♦
« HET VISSCHERUBLAD »
biedt de grootste waarborg 
dat deze met sukses verloopen 
zal.

Nieuwe Vlaggen 
voor

Visschersvaartuigen
'A T '* »

De herkenbaarheid der visschersvaar
tuigen stemt n iet meer overeen met de 
in  werking zijnde Duitsche visscherij- 
reglementen. De Nationale en Havenvlag 
die de visschersvaartuigen verplicht z ijn  
te voeren, z ijn  op menige schepen ge
scheurd en uitgerafeld en nog nauwelijks 
ais herkenningsteekens te betitelen.

Op bevel van den Heer Havenkomman- 
dant van Nieuwpoort moeten al de vis
schersvaartuigen deze vlaggen vernieu
wen. Afmetingen: 0.60x0.60. De visschers 
die zich niet In regel gesteld hebben 
vóór Maandag 6 April, zal verbod to t 
uitvaren opgelegd worden.

VOOR
frm o tw tm e t

- _ t - ,  CUXHÙ.Q

IS EEN AGENTSCHAP VAN 
"MERCATOR,, EEN WINST
GEVENDE BIJVERDIENSTE

Kosleloot? opleidins. Op ver
zoek komi inspecteur le» huri*. 

V e r r e k e r ln g s m a a le c h o p p i ie n

M E R C A T O R
Frankriiklei. 33 • Antweipen

(714)

Uitbetaling
Loonen tc r Visscherij

— * --------------

Vastgesteld wordt dat verschillende 
visschers bij het uitbetalen van de loo
nen, de taksen aan de bron niet hebbc-n 
afgehouden. „

W ij waarschuwen onze reeders tegen 
dergelijke handelwijze, die voor hen, 
wanneer de fiskus aanklopt, een bittere 
ontgoocheling zou kunnen daarstellen.

Z ij die geen weg weten met hun zaken, 
mogen zich a ltijd  to t het bureel van «Het 
Visscherijblad» wenden.

Vermindering 
O orlogsrisicopremie

 B ---------
W ij vestigen de aandacht van de vis

schers op het feit, dat zij voor het oor- 
logsrisico hunner vaartuigen slechts 
maandelijks hoeven te betalen. Er wordt 
van hen een premie gevergd per vaardag 
en daarenboven een maandelijksche. ge
wone premie voor de dagen waarop niet 
uitgevaren wordt.

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, 
eri d it gedurende drie weken !

OOK U KUNT ZICH AANSLUITEN
bij dezen ingebeelden stoet !

DE AANHOUDER W IN T !
De vierde schijf 1943

wordt ais gewoonlijk verdeeld over 
22.486 LOTEN TER WAARDE
V A N  5 1 / 2  M I L L I  Ó E N .

(712)

Dingen dezer dagen
Donderdag 26 Maart.

De Duitsche luchtmacht was weer be
drijv ig boven Engeland. H ierbij werd 
Dover gebombardeerd. Aan het Oost
front hadden de eerste gevechten b ij 
dooi weder plaats. Koning Boris van Bul
garije voerde drukke besprekingen met 
den Führer. De Vlamingen Gerard Aerts 
en Leon Bijnens sneuvelden in den s trijd  
tegen het Bolsjewisme.

Vrijdag 27 'Maart.
De Japenners hebben Toengo ín Birma 

ingenomen. In  Noord-Australië werd on
der den druk van de omstandigheden, de 
staat van beleg uitgeroepen. Op het ei
land Bali is de toestand weer normaal. 
Gandhi en Cripps hadden te Delhi een 
lang onderhoud. Er hadden opnieuw 
Duitsche luchtaanvallen plaats op Enge
land. Maisy eischt dat de Engelschen 
tot een tegenaanval zouden overgaan eri 
een tweede front op het continent scha
pen.

, Zaterdag 28 Maart
De Engelschen hebben een poging-ge

daan om te landen op de Fransche kust 
nabij St Nazaire. Japansche troepen z ijn  
ontscheept te Akyab en op Ramree. — 
Cripps heeft verscheidene Indische le i
ders ontmoet. P. Laval komt weer op het 
politiek tooneel. Jan Olieslagers werd te 
Antwerpen begraven.

Zondag 29 Maart
Duitsche gevechtsvliegtuigen m ilita ire  

doelen in het stadscentrum van Moskou, 
verder langs den Opper-Volga met zware 
bommen. Vóór de Amerlkaansche kus
ten werden 16 vijandelijke koopvaardij
schepen met 110.000 B.R.T. door D u it
sche dulkbooten gekelderd.

Maandag 30 Maart
Een U. S. A. konvooi werd op haar weg 

naar Moermansk door Duitsche destroy
ers aangevallen. Een groote lading tanks 
en munitie werd h ierbij to t zinken ge
bracht. Indlë zal na den oorlog een v r ij 
dominion worden, zoo lu id t het Brltsche 
voorstel. Langs den spoorweg Rangoen- 
Mandalay grijpen zware gevechten 
plaats.

Dinsdag 31 Maart
De Japansche troepen z ijn  genaderd 

to t op 30 Km. van Prome. Op Nieuw-Gul- 
nea worden beslissende gebeurtenissen 
verwacht. In  de Barents-zee wordt verder 
jacht gemaakt op een U. S. A. konvooi.

Woensdag 1 April
Bose heeft een nieuwe oproep gericht 

aan het Indische volk waarin h i j  heftig 
te keer ging tegen Engeland, Op alle 
fronten was er geringe m ilita ire  bedrij
vigheid, In  Birma zet Japan zijn  offen
sief voort. Nieuw-Zeelandsche troepen 
werden u it  Noord-Afrika teruggeroepen.

; \ l

A

!4
t l
■;$ l

iii



c t iE t v is s c h e r ïj b l a d is

Studie van den Notaris

de G H E L D E R E
te Heist-aan-zee.

B ij Sterfgeval

TOESLAG
Óp MAANDAG 13 APRIL 1942. om 15.15 
ure in  Let «Café .Windsor» te Heist, 
Vlamingstraat, van:

BADSTAD HEIST
EEN GERIEVIG EN WELGELEGEN

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

Beschikbaar met 15 Mei 1942.
Ten overstaan van den bevoegden 

Heer Vrederechter.
Slechts ingesteld: 60,000'f r .

(790)

Studie van den Notaris

de G H E L D E R E
te HeiSt-aan-Zee

OPENBARE VERKOOPING
van een

WELGELEGEN

Woonhuis
t.ï Heist-aan-zee, Knokkestraat, nr. 78; 
g roo t.46 v.m.; onvergëld gebruikt door 
André Mallefeydt to t 1 Juni 1942.

Eenige Zitdag voor stellige toewijzing: 
WOENSDAG 22 APRIL 1942. om 4 ure 
stip t namiddag, in  het «Café Groen en 
Wit» te Heist, Vlamingstraat,

Ten overstaan van den bevoegden 
Heer Vrederechter. (789)

Studie van Meester

Maurice Sebrechts
notaris te Oostende, 

Leopoldlaan, 7.

Notaris

G H Y O O T
Koningstraat; 54, Oostende, 

(met tusschenkomst van notarissen

D E  W Y N T E R
te Oostende, 

en

JO N C K H EER È
te Oedelem).

studie van Meester

Pierre D E N IS
Dokter in  de rechten, 
notaris te Nieuwpoort.

DERDE ZITDAG
OP MAANDAG 13 APRIL 1942. om 3.30 

uur namiddag, te r herberg «Prins Boude- 
wijn», St Sebastiaanstraat, 22, te Oos
tende, toeslag van:

STAD OOSTENDE 
HET HOTEL-CAFE

“ L a  Cloche d’Or„
op en met grond en toebehoorten, ge
staan én gelegen Kerkstraat, 6, groot, 
163 v.m. *7

Overname van het exploitatiemateriáár 
b ij inventaris beschreven.

Ingenottreding op 1 Mei aanstaande.
Te bezichtigen op Maandagen, Woens

dagen en Vrijdagen tusschen 2 en 3 uur.
Voor alle in lichtingen zich wenden ter 

studie van voornoemden notaris.
Gebracht op 330.000 fr.

(794)

Kantoor van Notaris

J. G H Y O O T
te Oostende, Koningstraat, 54.

Meubelveiling'
Op DINSDAG 7 APRIL 1942, te 14 u „ 

ten sterfhuize Christinastraat, 30, te 
Oostende:

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

SMIDSALAAM ais machienboor, sn ij
mes, buizenplooier, 2 vijlstaken, aam
beeld, blaasgalg, enz...

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

(776)
l í .

TOEWIJZING
Op WOENSDAG 8 APRIL 1942, te 

lo u., ter herberg «Prins Boudewijn», St. 
Sebastiaanstraat, 22. te Oostende:

Handelshuis
MET ACHTERHUIS EN PAKHUIS

te OOSTENDE-Oost. Christinastraat, 30, 
winkel thans uitgebaat ais beenhouwerij, 
hebbende afzonderlijken ingang, kelde- 
ringen en 3 verdiepingen (van elk 3 pi. 
en W. C.) boven gelijkvloers en zolde
ring (echter z ijn  de 3e verdieping en 
zoldering thans uitgebrand door oorlogs- 
feiten: schade door deskundige geschat 
op fr. 40.200).

Ingesteld: fr. 165.000.
Het achterhuis heeft 2 verd. (van elk 

4 pi.) beven het gelijkvloers en zolde
ring.

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

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

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

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

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

In lich ting  en lastenkohier b ij Notaris 
GHYOOT.

(777)

= K = IK I

B ij Sterfgeval
TO EW IJZING

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, Kairostraat, nr. I 
(hoek Stockholmstr.).

Kadaster: w ijk  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 », 

me.t 2 verd., boven gelijkvloers, te OOS
TENDE, Kairostraat nr. 3.

Kadaster: w ijk  A, N r 1652t6, groot
45 m2.

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

lijke  oorlogsschadevergoeding wordt me- 
deverkocht.

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

(775)
I I

INSTEL met V% % premie
DINSDAG 14 APRIL 1942. ter herberg 

«Prins Boudewijn» (ais hierboven):

E rf met puinen van 
een Burgershuis

OOSTENDE-middenstad. eertijds gemerkt 
Ooststraat Nr 31 (nabij Kapellestraat), 
gekadastreerd w ijk  A. Nr 806t, voor 90 
m2.

Oorlogsschade : De verkooping ge
schiedt met of zonder het gebeurlijk 
recht op de schadevergoeding.

Plan en in lich ting  b ij den Notaris.
(Toewijzing volgt op 28 April 1942).

(787)
I I I

INSTEL m et % premie
WOENSDAG 15 APRIL 1942, ter her

berg «Prins Boudewijn» (ais hierboven) :%

E rf met puinen van 
een Handelshuis

ÓOSTENDE-middenstad, eertijds gemerkt 
Weststraat (Ad. feuylstr.) Nr. 25, geka
dastreerd w ijk  A Nr, 69h, voor 43 m2.

Oorlogsschade: De gebeurlijke rechten 
op de schadevergoeding ís in  deze ver
kooping begrepen. (788)

Studiën van de Notarissen

René U N  G IER
en

Jacques G H Y O O T
te Oostende.

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

STAD OOSTENDE 
Schoon en bijzonder welgelegen

Handeishuis
Alfons Pieterslaan, 9, groot 115 m2.

Deels verpacht per maande en deels 
gebruikt door een der medeeigenaars, 
van welk laatste gedeelte de kooper het 
v r ij gebruik bekomt eene maand na den
ÍAPgl a or

Ingesteld: fr. 390.000. 
Na te zien iederen Maan-. Woens- en 

Vrijdag van 2 to t 4 ure. (736)

Studie van den notaris

Jean D E  W Y N T E R
Kerkstraat, 43, te Oostende

Op DONDERDAG 16 APRIL 1942, te 
15 uur in het lokaal «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat. 22. te Oostende:

INSTEL m et Vz %  premie
van een

Handelshuis
dienende voor BAKKERIJ 

Groenselmarkt 21
te OOSTENDE

Oppervlakte 80 m2. Dubbele bakkers
oven merk «X» wordt medeverkocht.

Alle rechten op eventueele vergoeding 
voor oorlogschade zijn  in  den verkoop 
begrepen.

Ingenottreding: 15 Mei 1942.
Bezoek : Dinsdag en Woensdag van 

14 to t 16 uur.
Voor nadere beschrijving en in lich tin 

gen, zie plakbrieven of zich bevragen 
ter studie. (781)

Studie van Meester

Pierre D E N IS
Dokter ín de rechten, 
notaris te Nieuwpoort.

Op MAANDAGEN 13 en 27 APRIL 1942, 
telkens om drie uur ’s namiddags, ter 
Gehoorzaal van het Vredegerecht, Lan- 
geslraat, 98 te Nieuwpoort, respectievc- 
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, M arktstraat, n r 3. bekend b ij ka
daster Sectie B n r 952 voor een grootte 
van 86 m2.

Met gewin van já % instelpremie.
Zichtbaar alle dagen.
Ingenottreding: 14 dagen na den toe 

slag.
Voor alle verdere inlichtingesn, zich 

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

(768)

Op VRIJDAG 10 APRIL 1942. om tien 
uur ’s voormiddags te r stadshalle, 
Groote Markt, te Nieuwpoort:

MERKWAARDIGE OPENBARE EN 
VRIJW ILLIG VERKOOPING

van

zeer schoone Meubelen en 
Mobilaire Voorwerpen

bestaande onder andere u it:
Een sterke traamkar, 2 buffetten in 

geskulpteerd eiken hout, kleerkasten, 
spiegelkast, bedden met ressort, matras
sen, stoelen, kaders, bronzen luster, 1 w it 
geëmailleerde cuisinière, gasvuur, rek
ken, kommoden, tafels, dwarskussens, 
kussens, nacht tafels, lavabos, zetels en 
verder allerhande menagiëgerlef.

Gewone voorwaarden en komptante 
betaling.

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

(769)

s  ■: •o o Volk en Kunst |
v  •
g Onder de Bescherming van de g  
g  Stedelijke Cultuurcommissie «
I  MAANDAG 6 APRIL, om 10.30 tl. ~
f  C I N E M A  R I A L T O

I MICHELANGELO
Kaarten te bekomen aan de w in
ketten van de bioscoop en op het 
Secretariaat, Aartshertoginstraat, 
44. (783)

i

« IttM

ZOEKLICHTJES
ERNSTIG EN WERKZAAM VISSCHER,

over ongeveer 100.000 fr. beschikkend en 
willend aktief aan visscherij deelnemen, 
wordt ais DEELGENOOT gevraagd, voor 
nieuwgebouwd schip 16 meter. Schrijven 
bureel van ’t  blad onder letters G. F.

(780)
TE KOOP niéuwe garnaalkor, opzet 

900 en andere scheepsbenoodigdheden. 
Zich te wenden bureel van ’t  blad. (791)

PER OKKASIE TE KOOP Ménagère 
stoof, pitchpin slaapkamer, bedden, stoe
len, tafels, lavabo's. Zích wenden Lef- 
finges.traat, 62, Oostende. (792)

GËLDPLAATSING: Te koop Rapport
v illa  met drie appartementen, geniéu-, 
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, wöon-; 
kamer, keuken, W. C.

Regenwater en putwater, geactjoneerd 
met motor; gaz, -electriciteit.

S .ch rijvon  : E d w a rd ’s H ouse. N ie u w -
poort-Bad. (770)

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden'Van

MEVROUW

Julia-Cornelia Declercq
Weduwe van 

Mijnheer Arsène Vanmaele 
Echtgenoot van 

Mijnheer Jean Franehois
geboren te Koksijde, den 1 Novem
ber 1892 en jam m erlijk  veronge
lu k t te Oostende tijdens een lucht
bombardement den 1 April 1942.

De lijkplechtigheid, gevolgd van 
de begrafenis, heeft plaats op Za
terdag 4 April, om 3 uur, in  de pa
rochiale kerk van O. L. Vrouw Ha- 
zegras.

Vrienden eu kennissen die M j  
vergetelheid of gemis dan adres 
geen doodsbericht ontvingen, toor- 
den vriendelijk verzocht d it  ais 
dusdanig te aanzien.

(793)

Pêcheries à Vapeur
Naamlooze Vennootschap. Oostende. 

Voorloopige maatschappelijke zetel: 62,, 
. Hendrik Serruyslaan 

Handelsregister Oostende Nr 172

De Beheerraad heeft de eer aan de 
aandeelhouders ter kennis te brengen, 
dat, wegens de gebeurtenissen, de raad 
van beheer zich in  de onmogelijkheid 
bevindt de bilan en de Winst- en Ver
liesrekening, afgesloten op 31 December 
1941, op te maken en aan de algemeene 
vergadering voor te leggen, die, volgens 
de statuten zou moeten gehouden wor
den op 21 A pril 1942. Bijgevolg zal er 
la ter een algemeene vergadering b i je n 
geroepen worden, zoodra de omstandig
heden zullen toelaten vermelde doku- 
menten op te maken. (782)

OSTEND - THERMAL
ALGEMEENE MAATSCHAPPIJ DER 
BRON- EN SPUITWATERS (SPONTIN)
Naamlooze Vennootschap. Zetelplaats 
der Maatschappij: Albert I  Promenade, 
Oostende. Bestuurszetel: 113-121. Molen

beekstraat. te Brussel.

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

GEVRAAGD voor huisgezin met 3 k in 
deren: goede dienstmeid huisvrouw, alle 
dagen van 7.30 to t 7.30, Zondag van 8.30 
to t 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 ais nieuw.

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

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

TE KOOP: een SLAAPKAMER,. be
staande u it een bed (twee slaper) in. w it 
hout en in  acajou 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 à 5 uur) 
goed op de hoogte van de Nederlandsche 
taal. Schrijven bureel blad. (721)

De Beheerraad heeft de eer de H.H. 
Aandeelhouders u it te noodigen to t de 
gewone algemeene 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 w inst- 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 tite ls 
vóór de vergadering, te r maatschappe
lijke  zetel of ín een Belgische bank en 
hun getuigschrift van neerlegging voor
leggen vóór de opening van de vergader 
r in g . De aandeelhouders, ingeschreven 
v ijftien  dagen vóór de vergadering i i i  
het Register der tite ls op naam,- zullen 
to t de vergadering toegelaten worden 
zónder andere pleegvormen te moeten 
vervullen. (765)

HOTEL DE L’OCÉAN
te Oostende
Naamlooze Vennootschap 

Wapenplaats, 3 — OOSTENDE
Handelsregister: Oostende nr. 3268

TE HUUR: Winkel met ruime stapel
plaatsen, zoo noodig met gemeubelde 
woonkamers, goede ligging. Voorwaar
den: Kaaistraat, 26, Oostende. (633) 

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

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

OORLOGSSCHADE: Geteisterden 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 
WÊRKMANSHUISJE — ongeveer 
175 à 200 m2 groot met hofje. 
Maximumprijs: 75,000 fr. Schrijven 
J. Verbrugghe, Gulde’nvlieslaan, 
pr. 75, Brugge (b ij Ezelpoort),

(716)

De H.H. aandeelhouders worden ver
zocht de jaarlijksche algemeene verga
dering b ij te wonen, die zal plaats heb
ben te Brussel, Regentstraat, 2, op 
9 April 1942, te 1] uur. met het oog op 
het beraadslagen over de hiernavolgende

DAGORDE
1. Verslag van den Raad van Beheer 

en het College der Commissarissen no
pens de verrichtingen van de m aat
schappij gedurende de bewerking 1941;

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

3. Ontlasting aan de beheerders en de 
commissarissen.

De aandeelhouders die wenschen de 
vergadering b ij te wonen, worden ver
zocht hunne tite ls  neer te leggen ten 
minste v ijf  volle dagen op voorhand, b ij 
de Bank van Brussel en te Oostende.

(747)

Agence Ch* Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

T *  ' K O O P !
Schoon heerenhuie, alle confort, Center.

Kan dienen ais handelshuis.
Prachtige villa, b ij center van Zeedijk.

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

B ij dé Elièabethlaan van af 120 frt 
Op de Opex van af 80 fr. de m2. 
Breedene-HIppodroom vanaf 22 fr. m2. 
DRINGEND TE KOOP GEVRAAGD: 

Handelshuizen, burgershuizen, enz., groot 
en klein, in  en buiten stad.

(785)

«««♦♦♦♦♦♦«♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦«f

Officieel« LIJST der 
Visschersvaartuigen

té verkrijgen ter Drukkerij van

f*Het Visscherijblad „
Nleuwpoortstw., 44, Oostende

PRIJS : 15 Frank
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BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP — ,
B M H IIIS  OOSTENDE: 3, WAPENPLAATS

Agentschap Petit Paria, 76b, Torhoutsche Steenweg
Bewaring van Effecten — Verhuring van, Brandkasten — 
Bewaring-van Kostbare waarden, onder Omslag, in pakket

ten of verzegelde kisten. '--ï

VOOR UWE SCHEEP5HER5TELLIHGEI1EM 
filEUWBOUW WENDT U TOT DE VEBKHUIZEN

0091 SU
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IS OE DUBBELE UITWERKING VAN HET

Met een ‘WIT KRUISJE” verdwijnen aanstonds-pijn, ongemakken en 
vermoeienis en kunt Ü frisch ën opgemonterd uw dagelijksche a r 
beid verrichten of U áán Uw geliefd tijdverdrijf overfeverem

HOOFOPIJN - SCHELE HOOFDPIJN • TANDPIJN 
DUIZELIGHEID - ZENUWPIJN - PIJNLIJKE MAAND
STONDEN - Z E N U W I N Z I N K I N G  - G R IE P  

RHEUMATISCHE PIJNEN

©
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D i e s e l -

M o to ren
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Nijverheidskaaï, 39, GENT Q Tel. 53265-53277
Voor alle inlichtingen zich wenden tot den heer 
BÖYPÉNSlVeloöroörnstraati4,ÖO'STENDÉ

S to ommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende, Vennootschap .

REEDERIJK A A I (rechtover de Slipways)
ALLE MEKANIEKE VERM AKING EN EN CONSTRUCTIES 

Alle smids-, plaat-, koper- eri zinkwerk voor schepen 
■  Levering van alle Benoodigdhedcn ■

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 85
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« HET VISSCHERUBLAD i*

SPORTNIEUWS
V o e t b a l

IN  EERSTE AFDEELING B
SRCNEM KLOPT RACING BRUSSEL 

EN KOMT AAN DE LEIDING
Eén ontmoeting stak Zondag m et kop 

en schouders hoven, de andere u it  : 
Racing Brussel-Berchem, waarb ij het 
om’ de eerste-plaats ging, In  geval van 
nederlaag zouden de Antwerpenaars een 
achterstel van drie punten kennen, te r
w ijl een overwinning hen voorloopig'aan 
de spits b rach t.'D it laatste is  geschied 
en lia  een spannende p a rtij, w aarbij de 
bezoekers meestal technisch de meerde
re waren, werd hèt p ie lt met’ 1—0 ge
wonnen. Berchem is de tweede ploeg die 
na Club Brugge er d it  seizoen in  ge
slaagd is de mannen , van den Ganzen
vijver op eigen bodem te vloeren. Een 
verrichting die dóór de. andere e lfta llen 
n ie t’'zóó lic h t zal nagedaan worden.

Club Brugge b l i j f t  eveneens in  hetzög 
der kopploegen, ofschoon dë wedstrijd te
gen A. S. Oostende uitgesteld werd. Op 
de vierde plaats,, maar-met:zeven pun
ten achterstand, kom t .Vilvoorde, steeds 
te vrèèzeh aan huls. zooals bést b li jk t  
u it den 6^-1 uitslag tegen ü . S.; Centré; 
die w aa rlijk  in  verval schijnt. Ook voor 
een .tweede Waalsche club' werd het een 
teleurstelling,! want slechts 1—1 spelen 
b ij Assa Ronse, is  nu precies geeii 
kraehttöer.'Gelukkig kón Racing Door
nig dé eer van de Wáalsche kleuren ee- 
nlgszins redden, door Club Ronse met 
2—1 aan’ huis te óverwinnen. Deze zege 
Is van" belang voor de mannen u it de 
V ijftorehstad die aldus geleidelijk van 
de b^ire igdë plaatsen,wegkomen. De 
overwinning van Oúde God óp - Schaar
beek'ïhèeft niemand verrast. m áár dat 
Belgica* met 4—0 zou gaan zegevieren 
op hét yëld“van 'H a llë  is eén uitslag die 
m inder verwacht wérd. Hiermede ziet 
Hálle* w aarsch ijn lijk  • z ijn  lo t . voor d it 
seizoen bezegeld en zien wij/ b lauw-w lt 
m oeiiljk dézen zwareh slag té boven ko
men. Ç .........
ZONDAG'á t AAN DE DRIEKOPPLOE- 
GEN VOOR EEN BETREKKELIJK GE- 

A ^ % M |lK K E L !^ K Ê ^ A I^ i 
:3 V ij’ g á ó ^ ^ ''id ^ ^ d iá fr (^ n 4 £ a '’áé driei 

hoöfdploegen u it de reeks aànstaariden 
Zondag iets m oét1 vreézen. niettegen
staande Club een u itw edstrijd  yoór' den 
boeg heeft; De reis gaat naar Charleroi 
en de Walen spelen de laatste wéeken 
zoo slepht dat w ij geen zweem van tw lj 
fe l koesteren nópens een Brugsch'e over
w inning. Bèrchem èn Racing Brussèl' 
hébbèii h e th ó g  geióakkelijker. ën moe
ten zöhdër moeité w inhén 'op  Halle ën 
Assa Ronse. Belgica—H. c . Doornik zou; 
wel een nieuwe overwinning. der ' Grot- 
jbngens kunnen medebrengen, te rw ijl 
ook Oude’ God de beste winnende 'kan
sen: heeft op eigen veld tegen Club Ron
se. Schaarbeek is op het papier n ie t óp-, 
gewassen tegen. Vilvoorde, te rw ijl ons 
de oh tm oéting 'U ;'S.* C ehtre^A ; B.- Oos
tende rest, die aanleiding zal geven to t 
eén spannenden s trijd .’ waarbij de Oos- 
teñdeñáars n ié t gansch' kansibos yan; 
wal stëkèn; , Verliezen w ij ■ n ie t u it  het 
oog dat de «rood-groenen» reeds tijdens 
de' heenbéurt een 1—1 uitslag bewerk
ten en d it tijdens een periode dat de 
Walen !veel beter op dreef waren. Nu 
sch ijn t 'ons het tegenovergestelde waar 
te z ijn  ën: daar de mannen van Wets 
anderzijds bewijzen hebben gegeven 
yan eén flinke schot vaardigheid, wordt 
algemeen aangenomen-dát minstens de 
h e lft van den. inzet kan veroverd wor
den; hetgeen w ij onze sympathieke’ stad- 
gehooten van harte  gunnen.

IN  BEVORDERING A 
VIGOR HAMME BEPAALD KAMPIOEN 1

Na afloop der jongste wedstrijden; 
dient n ié t langer één oogenblik getw ij
fe ld om trent het fe it  wie den. t ite l in  
deze reeks zal veroveren. Vigor Hamme 
komt. nu bok S: K ; Roeselare op eigen 
veld té kloppen met 3-1.. verrichting dic 
geen enkele ploeg voorafgaandelijk gè-r 
lukte en dank deze overtuigende over- 
.winning; b lijkén ’de Oost-Vlamihgen zoö 
goed ais zeker te z ijn  van den tite l. Op 
% .veld:van ' t  M otje hebben de kampioe
nen weer .eens een kampioenenspel ten 
toon gespreid en de; localen een voet? 
balles je in  regel toegediend. Geen enkel 
oogenblik konden de gastheerén aan bod 
komen en slechts wanneer de stand 3-0 
geworden was; kon 8. K . R; u it  één stra f i  
schop de eer redden. ’ M et V igor heeft

onvoorwaardelljk de beste ploeg u it de 
'reeks het p le it gewonnen en het past 
dat w ij de « blauw-witten » van harte 
gelukwenschçn voor het mooi verworven 
'sukses, gepaard aan hèt fe it dát d it  de 
eenige ploeg Is u it  de hobgere reeks , die 
op d it oogenblik geen enkel, pun t aan 
den tegenstander moest afstaan.

Dat het er verleden Zondag in-deze 
reeks n iet zacht aan toeging, bewijst het 
fe it dat zoowel te Roeselare ais te  Mee
nen en te Lokeren, twee spelers naar de 
kleedkamers gestuurd werden. De u it
slagen. waren nu ook van overwegend 
belang, voor dé deelnemende clubs, u it
gezonderd Meènen die niets meer te 
winnen noch te verliezen had. m aar er 
tró ts  alles aan gehóuden heeft de pun
ten op zak te houden tegen Stade Moès- 
kröen, die nochtans langeri t i jd  den in 
druk verwekte een; draw te ziillen be
werken, m aar één kwartier vóór bet 
einde Meenen voor goed de-leiding zag 
nemen. a-

En té Lokeren bleek de thuisclub ook 
n ié t te best op dreef, hetgeen voor Pe- 
tttjean  en z ijn  mannen een uitstekende 
gelegenheid was om twee kostelijke punt
jes te verwerven.' dié :hun toelàten op 
gelijke hoogte van de verliezers te komen 
en zich eenlgszins van. het gevaar te 
verwijderen. M aar’ noch Lokeren; noch 
Union Doornik z ijn  buiten gevaar en-de 
degradatiestrijd zal nog lang blijven 
voortwoeden, vóóraleer een definitieve 
beslissing invalt. -
HERNIEUWT V. G. OOSTENDE ZIJN 
OVERWINNING TEGEN LOKEREN ?

De p a rtij Lokeren-V. G. Oostende voor 
Zondag sch ijn t ons de belangrijkste in  
de reeks, omdat z ij twee elfta llen tegen
over elkaar bréngt dié in  s trijd  met het 
afdalihgsspook gewikkeld zijn. Tijdens 
de heenwedstrijden konden de Oosten 
dënaars, toén ih  gróoté forme, met 2-0 
de punten meebrengen naar de kuststad, 
maar tegéttwöórdig l i jk t  het er naar dat 
d it n ie t meer het geval zal zijn. Inder
daad was de ploeg te Roeselare volko
men buiten fórme én  indien er niets ver 
anderd is h i ’t  e lfta l, zál de nederlaag 
niet kunnen vermeden worden. Noch
tans hebben de mannén van Lauweres 
h ier eén eenige gelegenheid om hun welr 
n ig benljdenswaardigè positie wat' op, té 
knappen;.daar het ook b ij Lökerën voor 
den oogenblik n ie t w il beteren. En w ij 
hebben de vaste overtuiging, dat «rood
geel». zich. met., ha rt en ziel za l. in  den 
s tr ijd  werpen.' tèn einde de vbortféffe 
lijke  verrichting der heènronde te be 
vestigen. . . .

K o r tr i jk  . ontvangt het ;bezoek van St. 
Niklaas, die' Óp ; verplaatsing nog geen 
pottèn brak en tótnogtóe slechts één 
puntje op vreemden bodem kon verove
ren (1-1 te  Moeskroen). Ook la a t een 
zege van «rood-geel» voor niemand geen 
tw ijfe l over.

Hamme w in t eens te meer, d itm aal yan 
Meenen, m aar Stade Moeskroen zal hard 
moeten • zwoegèn om de he lft van den 
ihzèt in  den spannenden s tr ijd  tegen
S. K . Roeselare b ij te houden.

A. S, OOSTENDE SPEELT OOK 
MAANDAG E.K. BIJ CHARLEROI S. C.

De'ploeg’ van A; S; Oostende zál. van 
haar reis naar U; 8: Centre gebruik ma
ken orir ’s Maandags 6 A p ril op het veld 
van S. . C. Charleroi u it te komen, zoodat 
de,dubbele’..verpjaatslhg naar hét Zwarte 
Landriné tèèn^acH ^

'Zooals te . H àihé^t-P ierre, kunnen de 
«roodgroenen» ! ook b ij de ¿Zebra’s» ëeh 
gühstig^Kuitslag.rverwèiweh; a l va lt er 
n le t aan. te denken dat de 4-1 zege der 
vobrronde zál, herhaald worden. ‘
’ Z iéhièr dé samënstehlng yam, he t e lf
ta l vóór de belde ontmoetingen : .

Calemyn; Hindëryckx' en Wets; Aspe
slagh; Depauw en K .‘ Descliacht; Halle i 
meersch, Déweert. Vandlérendpnck, Le- 
naers en Dejorighé.

DE DERBY OP 12 APRIL
ï Wij; vernemen dat de derby tusschen 
de Óostendsche eerste elftallen zal plaats 
hebbeni óp Zondag 12; April, te 15 uur* 
op het terre in  van A. S. Oostende.

VOETBAL TE NIEUWPOORT
Zondag 5 A pril heeft alh ier de ont

moeting plaats tusschen S; V. Nieuw
poort en A. S. Oostende. A ftrap te  14 u;
’ S. V. Nieuwpoort, ploeg B. gaat op 
bezoek náár Gistel.- ■

B o k  s e n
DECLERCQ: BEVESTIGT IN HET-1 I 

8PORTPALEI8, MAAR ASPESLAGH 
ZORGT VOOR EEN ONÂANGENÀMÉ 

, VERRASSING! ■
Declercq hééft tegen den- Veumenaar 

Piet Ván Loo zijn flinke vóórgaande veri 
richtingen bevestigd en na afloop van 
een eenlgszins verward gevecht verdiend 
met de punten gewonnen. Béide boksers 
schenen techniek te missen en door het 
gedurig onzuiver instormen van Van 
Loo, groeide deze nochtans vèelbelovenr 
de wedstrijd nimmer tot een behoorlijk 
peil uit. De Oostendenaar kori echter 
zuiverder zijn slagen plaatsen en vooral 
tijdens de slötronderi bleek hij onvoori 
waardelijk de beste man.

Henri Aspeslagh heeft ontgoocheld te- 
gen Márs eri ’ deáe. herkansing waarvan 
men zooveel van Óostendsche zijde ver
wachtte,via hem nadeélig uitgevallen. 
Wel bleek de Oostendenaar over een be
tere techniek té beschikken dan den tef 
genstrever,. maar laatstgenoemde klopte 
des.te harder, met het gevolg dat Aspe
slagh tweemaal, neergehaald werd - en 
tenslotte tijdens de derde ronde den 
strijd staakte* Zal Aspeslagh er nu het 
bijltje; bij neerleggen of zal hij er aan 
houden zich zoo. - spoedig. mogelijk të 
hervatten?. Quien sabel }

Híer de technische uRslagen dezer 
welgeslaagde meeting:

Liefhebbers 4x2 mln.: i
. .Decoo Oostende) wint met de punten 
op Seye (Veurhe). _ \

Vena (Oostende) wint met de punten 
op Billy (Veurne),

Blackyv<Veume) wint met de punten 
opDesmedt’ (Oostende), 

éenesael (Veurne) wint met de punten 
op Helsmoortel (Oostende).

Deckers. (Veurne) wint met de punten 
op D’HAéttena (Oostende). 1

Nachtegael (Oostende), wint met de 
punten op Boels (Veurne).

G, Vemote (Oostende), en Myny 
fVeurne) doen match nui.-’ 1 ’ ' ' ;

Vandecasteele (Oostende) wint mét de 
punten op Caimeyn (Veurne).

Beroepsboksers 8 * 2 minuten: > t
M arsi Veurne) dwingt Aspeslagh (Ooi- 

tende)' tot opgave in de derde ronde.
Beroepsboksers.8x3;minuten:
Declercq (Oostende) wint met de pun

ten op Van Loo (Veurne), _ -
» m  i A J|i \  k1 » i .* S f . j , : ;

Op Zondag S April te Ooetende
HOUDT VANHAVERBEKE INSGELIJKS 

DEFRENNE ONDER DE KNIE ?
D é  Brusselaar Defrenrie. die reeds 
tweemaal te Oostende bokste en de eerste 
maal oiibeslist werkte 'met Declercq, om 
naderhand met de punten hét onderspit 
te delven, zal andermaal Zondag aan
staande onze stad aandoen om er Mau- 
r its  Vahhaverbeke te komen bekampen. 
V innigë s tr ijd  in  het vooruitzicht, daar 
de Oostendenaar die u it v je r wedstrijden 
drie overwinningen en één match nu i 
bewerkte, n ie t zal w llleh naláten zich 
andermaal te doen. géiden. Defrenne 
l i jk t  ons échter technisch hoogstaander 
dan den Oostendenaar, wiens ; ingeboren 
s trijd lus t er echter wel voor zorgen zal 
dat de locale kleuren eens te meer met 
ëere u it  den s tr ijd  kómen.

Declercq-Mondelaers wordt bepaald 
iets van de bovenste, plank. Tegen een 
kundigen tegehstfevér ais den Antwer
penaar moet de rosse Oostendenaar zich 
onvoorwaardelljk onderscheiden en men 
mag zich derhalve aan een p ittig  en 
spannend gevecht verwachten, w aarbij 
de kansen langs weerszijden v r ij ver
deeld vóórkomen. Het voordeel vóór eigén 
publiek u it  té kómen, noopt er ons ech- 
te r toe van den Oostendenaar lichtjes 
onzen favoriet te maken.

M arly  staat tegen Coppens voor dè 
zwaarste opgave en het zoú ons ver
wonderen,, moést de Oostendenaar deze 
p a rtij to t een goed einde kunnen bren
gen, In  -alle geval heeft Brussel h ier dè 
beste winnende kansen aan z ijn  zljdé.

M et de; v ie r inleidende Mefhebbers- 
kampen ziet het volledig programma er 
ais vo lgt u it:

Liefhebbers 4 x2 ; m inuten:
Hubröück (Oostende) . tegen Bock 

(Veurne).
Vandamme (Oostende) tegen Senesael 

(Veurne).
Deiemëdt (Oostende), tegen Deckers 

(Veurne).
De Coo (Oostende) tegen Blacky 

(V eurne).. .
Beroepsboksers 8 x 2  minuten:
M arly  (Oostende) tegen Coppens

(B fliftïc l )
Beroepsboksers 10 x  2- m inuten;
Declercq (Oostende) tegen Mondelaers 

(Antwerpen).
M. Vanhaverbeke! (Oostende) tegen 

Defrenne (Brussel).
Berate gongslag te 14.80- uur In ¡het 

Sportpaleis. Gewone, prijzen der > plaat- 
sen > en lokatiebareelen,- ,

O p.Maandag 6 April, te Koekelare
SYS, ALL GERARD EN ROBENSYN 

- OP HET PROGRAMMA
De drie Óostendsche «big boys» z ijn  

op“ Paaschmaandag 6 A pril te Koekelare 
ultgenoodigd op het boksfeest ingericht 
door. den Supportersclub «Recht voor 
A llen» d it met-medewerking van F lan- 
dria  B. C. Oostende. Karei Sys zal er 
sohijnkansen leveren met A ll Gerard en 
Nobensyn en bovendien een vouedige 
boksdemonstratie houden, met z ijn  leer
meester Theo Vanhaverbeke.

Volgende liefhebberskampen staan 
voorts op het programma:

De Koninck (Oostende) tegen Van 
Assche (Brugge).

Tabary (Oostende) tegen Vanden- 
bróele (Brugge).

Passchyn (Oostende) tegen Hubrecht 
(Brugge).

Jongbloet (Oostende) tegen Dewispe- 
Iaere (Brugge).

Deloye (Oostende) tegen Floreal
(Brugge).

Desmedt (Oostende) tégen Vranckert 
(Brugge).

Aanvang om h a lf drie in  dé zaal «Ons 
Huis».

Prijzen der plaatsen: 20,15,12 en 8 fr.
Geen tw ijfe l o f deze puike volksmeè- 

ting .gaa t een levendigen en verdienden 
b ijva l tegemoet.

Prijskampen en 
Vermakelijkheden

KAART
Uitslag van den ka-artprijskamp ge

houden b ij Edmond Wybouw, Torhout- 
steènweg, Hooge-Barriere,:

Prijzen voor de winners
1. Folens Fernand — Commeine F irm in
2. Dewachter Oscar — Bentein Prosper
3. Rotsaert Joseph — Baeckelandt Maur. 
4 Sanders Emiel —: Boffel Julien
5. Diet Gaston — Vandenbohede Alfons
6. Desaeÿer Leon Rans'chaert Maurice

Prijzen voor de verliezers
1. Bourrÿ C harles— Débál Léopóld
2. Baéteman Leon — Róssëèr Gustaaf
3. Vanbiervliët Henri — Serru Maurice 
4 Cordy Léon — Sérneëls Jerome

Op Zondag 5 A p ril (Paschén)' kaa rt- 
prijskam p b ij A lfre d -Broucke;-Torhout- 
stéénwëg, 258, Oostende., niét -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. In lëg 5 fr. per inan. In 
schrijv ing on i,2.30 uur. Begin om 3 uur.

Op Maandag 6 A p ril (2e Paaschdag), 
kaartprljskamp b ij Henri Vánhercke, 
café ’t  Gerstenhof. Gerststraat 63, Oos
tende, met 100 fr. vooruit en het in leg- 
geld. Bijzondere p rijs  voor het koppel, 
dat meest biedt gedurende den p rijs 
kamp. In leg 5 fr. per man. Inschrijv ing 
om 2; 30 uur. Begin om 3 uur.

Op Zondag 19 April, kaartprijskamp 
b ij Juvenal Seurynck. G. Gezellestraat, 
23. Cpntérdam-Steene, met 100 fr. voor
u i t  en het inleggeld. In lëg 5 fr. per man. 
Inschrijv ing om 2 uur. Begin om 2.30 u.

Op Zondag 26 April; kaartprijskamp b ij 
Gustaaf De Rudder. Café stella. Níeuwe 
Dokstraat, 21, Conterdam-Steene, met 
100 fr. vooruit en het inleggeld. Prijzen 
voor de verliezers van de eerste ronde 
Inieg 5 fr . pér mari. Inschrijv ing om 2 
uur. Begin om 2.30 uur stipt.

Óp Zondag 3 Mei, kaartprijskam p b ij 
Güstaàf De Rudder, Café Stella. Nieuwe 
Dokstraat. 21, Conterdam-Steene, met 
125 fr. vooruit en het inleggeld. Prijzen 
voor de verliezers van de eerste ronde. 
In lëg 5 :fr. per man: Inschrijv ing  om 2 
uur. Begin om 2,30 uur stipt.

BILJART
Op Zondag 5 A p ril (Paschen) groote 

b ilja rtprijskam p b ij Pieter W attÿ, Tram 
statie. Slijpe-Dorp, met 300 fr. prijzen 
gewaarborgd. 20 fr. voor de hóógste reeks 
in  de eerste ronde. In leg 5 fr. per man 
Inschrijv ing om 1 uur. Begin om 1.30 u:

Op Zondag 12 April, prijskam p op den 
b ilja r t b ij Marcel Tempere, Café du Bou-? 
levard, Tórhoutsteenweg, 334b, Oosten
de. met 100 fr. vooruit en het inleggeld. 
In leg 5 fr. per man. Inschrijv ing bm 1 v. 
Begin om 1.30 uur.

Op Zondag 19 April, b ilja rtp rijskam p 
b ij August Vanhoütte. herberg «De Mo 
ienhoëk», Oudenburgstraat, 35, Zand
voorde, met 100 fr . vooruit en he t in 
leggeld. 1 flesch w ijn  voor de hoogste 
reeks in  de.eerste ronde. Inleg 5 fr . pér 
man. Inschrijv ing om 1 uur. Begin oni
1.30 uur stipt.

Op Zondag 3 Mei, b ilja rtp rijskam p 
b ij Charles Trataaert. Café «Rust Roest» 
Nukkerstraat; 6, Sás-SIykens. met 100 fr. 
vooruit en het inleggeld en 20 fr . voor de 
hoogstè reeks in  de eerste ronde. Inleg 
5 fr, per man. Inschrijv ing om 1 uur. Be
gin om 1.30 uur stipt.

Op Zondag, 10 Mei, b ilja rtp rijskam p b ij 
Raphaël Kiekepoos, Café 't.Rozenhof, 33 
Spaarzaamheidstraat, Oostende, met 400 
fr. prijzen gewaárborgd en 20 fr. voor de 
hoogste reeks in  de . eerste ronde. Inleg 
5 fr. per man. Inschrijv ing  om I  uur. Be: 
gin oni 1.30 uur stipt.

Op Zondag 17 Mef, b ilja rtp rijskam p 
b ij Juvena! Seurynck. G .. Gezellestraat, 
23, Conterdam-Steene. met 100 fr. voorb
u it en het inleggeld. 30' fr. voor de hoog
ste reeks in  de eerste ronde. 20 fr. ín 
tweede ronde. Inleg 5 fr. per man. In 
schrijving om 1 uur. Begin om 1.30 uur.

Op Zondag 24 Mei, b ilja rtp rijskam o b ij 
Emiel Delanghe, Torhoutsteenweg, 275, 
met: 300 fr. prijzen gewaarborgd. Indien 
er meer inleggeld Is dan 300 fr., wordt 
d it  eveneens verspeeld. In leg 5 fr. per 
man. Inschrijv ing oro 1 uur. Begin om
1.30 uur.

*
Gezien de tijdsomstandigheden, ver

zoeken w ij de biljartliefhebbera op het 
gestelde uur tegenwoordig te z ijn, ten 
einde in  tljd s  te kunnen eindigen.

HANOBÓOGSCHIETEN
Zondag 5 April, b ij J. Deknock, de 

Smet de Naeyerlaan 19, beschrijving op 
de liggende pers. Hoogvogel 80 fr .; zij- 
vogels 40 fr.; kallen 20 fr.; 30 vogels van 
10 fr. Drie kleuren 50 fr.* In leg 15 fr. 
Begin 15 u., einde 18 u,

TOFTAFEL
Vanaf Zondag 15 M aatL voortzetting 

van den monstèrprijskamp op den Top- 
ta fe l in  het café «Klein Postje» hoek 
Karei Vande Woestynèstraat en Steen- 
bakkersstraat. Prijzen: 1 prachtige velo, 
(met vóótoórlogsche banden zoo goed ais 
niéuw); 2 páár schoone mansschoenen; 
8 schoone prijzen „yoor rookers.-Premie 
van 5 fr. voor hèt meest aantal genomen 
series. Premie van 25 fr. vóór de meeste 
kampslagen in  de eerste IS serles. 380 
néémt .deel aan de kámpütg op Zondag 
5 A p ril (Paschen) om 2 uur namiddag. 
2200 series, l  fr . per serie.

Schaken
VRAAGSTUK Nr, 15

Sleutel TÍ8Í2 dreigt 2D glá l -  3Dala7 
Eerste variant ais Kd4xe3 2Tf2fl 

schaak Ke3e2 3D gIfl mát.
Tweede variant ais Kd4xe5 2Pe3c4 

schaak He5d4 3Tf2xd2 m at; ais 2Ke5d5 
3 TÍ2Í5 mat.

Derde variant ais L.h6xPe3 2) D g la l 
schaak Kd4d5 3) cec4 mat.

Vierde variant ais d2dl wordt'Dam e 
of ándér stuk 2Dglxdi ’ schaak Kd4xe5 
3Pe3c4 schaak en m at ais 2Kd4xe3 
3Ddld2 mat.

VRAAGSTUK Nr. 18
van «I. De Waepenaere, Breedene-a-zee

W it speelt en geeft m at in  twee zetten

Turnen
»

DE OOSTENOSGHE TURNVEREENI- 
GING «NOORDZEE»

De turnsters en turners u it  alle afdee- 
Ungen van de O.T.V. «Noordzee». worden 
vriendelijk verzocht toekomenden Don
derdag 9 A pril om 18.30 uur tegenwoor
dig te z ijn  in  de turnzaal van Heilig 
Hartlaan.

De schoone Lente is daar en het is 
klaar to t 21 uur. zoodat de oefenston- 
den terug kunnen Ingezet worden. Ge
zien de groote moeilijkheden díe de ge
beurtenissen meebrengen, worden de ne
gen klassen saamgesmollen to t zes. A l 
de afdëelingen, buiten de turnsters en de 
meisjes zullen zich In  de turnzaal der 
HeÜig Hartlaan oefenen, te rw ijl de 
turnsters en meisjes hun lessen ín  de 
Rijksmiddelbare school zullen ontvan
gen.

Van de vierhonderd turnsters en tu r
ners die de machtige «Noordzee» van 
vóór den oorlog telde, moeten er onge
veer nog twee honderd in  de stad ver
toeven. w ij rekenen op een honderdtal 
nieuwelingen, zoodat O. T. V. «Noordzee» 
weer haar voile werkzaamheden zal kun
nen hervatten.

Het bestuur van O. T. V. «Noordzee» 
dringt vooral aan b ij de turnsters en 
turners die de middelbare school hebben 
uitgedaan en die op turngebied zekere 
vorderingen hebben gedaan, om zich 
voor te bereiden Om een diploma te be
komen van Voorturner(ster) of tu rn le i- 
der(ster), het turnonderwijs wordt ze
ker, ná den oorlog, overal verplichtend 
èn er is zeker een groote èn schoone toe
komst voor ai degenen die zich speciaal 
op turnonderwijs w illen toeleggen.

Hendrik BODDAERT, 
Algemeen Bestuurder van 

O, T. V. «Noordzee».

INGEZONDEN (Charleroi)

B R IE V E N  U IT  HOLLAND

Onze Visscherij
VORIGE WEEK

De wijtingaanvoeren waren in  de af- 
geloopen week. van heel weinig betee- 
kenis. Opvallend, nadat geruimen t ijd  
veel van deze smakelijke en voedzame 
vischsoort was gevangen, was z ij ineens 
van de kust verdwenen. Moge z ij weer 
even schielijk terugkeereh ais zíj ver
dween. De voornaamste vischsoorten die 
thans aangevoerd worden zijn : schol, 
schar en bot. Op sommige plaatsen was 
de visscherij op bliek nogal ruim. Met 
de garnalenvisscherij buitengaats is we
der een begin gemaakt. De eerste resul
taten waren niet geweldig, hetgeen in 
dezen t i jd  van het jaa r niet behoeft te 
verwonderen. Warmer weer brengt de 
garnaal vanzelf naar «onder het wal
le tje»  en in  de netten van onze vis
schers.

Bekend z ijn  nu geworden de resul
ta ten der treilvisscherij in  Februari van 
d it jaar. Interessante cijfers van histo
rische beteekenis. De hoogste besomming 
der stoomtreilers werd gemaakt door de 
IJM.21, met f  109.910 in  14 reizen; idem 
van de stoomtreilloggers de VL.80, met 
f  46.405 in  12 reizen; idem van de motor- 
treilloggers de IJM.268. met f  40.003 in 
5 reizen en idem van de motorkotters 
de HD.125. met f  26.781 in  7 reizen. In  
to taa l voerden in  die maand 89 schepen 
In 471 reizen voor f  2.041.633 aan.

Naar w ij vernemen heeft dr. Havlnga, 
het hoofd van de afdeeling Kustvis- 
scherij, zich naar F rank rijk  begeven om 
de importmogelijkheid van Fransche 
plantoesters naaf de Zeèuwsche stroo- 
men te onderzoeken. D it wordt in  k rin 
gen van kweekers, die geen handelaar 
z ijn, met gemengde gevoelens opgeno
men, daar de Fransche oesters a ltijd  
vóór het invallen van den w inter ver
kocht dienen te worden, zoodat de 
Zeeuwsche " oester dan achteraan komt 
en dus gevaar loopt lager in  p rijs  te 
noteeren. Volgens hun meening is im
po rt van Fransche plantoesters niet 
noodig, zeker n ie t zoolang er geen ver
zending naar Engeland mogelijk is. Het 
Is in  de laatste vier winters gebleken, 
dat oesters van Franschen oorsprong 
ook maar de minste vorst niet kunnen 
verdragen, te rw ijl de Zeeuwsche oester 
reeds weer zoo sterk geworden is, dat 
zelfs in  den huidigen w inter er niet veel 
consumptieoesters doodgevroren zijn. 
Hoe de zaaioesters en het pannenbroed 
u it dezen w inter zullen komen, va lt nog 
n ie t te zeggen.

Nu reeds zeven weken staan de mos- 
selkweekerijen geheel s til; alleen is er 
ñu gelegenheid de voorraad onder den 
wal op te ruimen. Nieuwe aanvoer is 
er nog nie.t, al zal deze niet zoo heel 
lang meer op zich laten wachten. Men 
is over het algemeen zeer nieuwsgierig 
of de kw alite it erg veel zal hebben ge
leden in  den afgeloopen winter.

De vraag ín hoeverre ín  het komende 
seizoen de IJsselmeérvisscherij haar 
steen zal kunnen bijdragen to t de voed
selvoorziening van ons land. is er een 
van veel belang. Het IJsselmeer heeft 
zich op sommige plaatsen zeer vischrijk 
getoond. Aal is er in  den vorigen zomer 
meer gevangen dan ooit te voren. D it 
b lijk t zoowel u it de groote a an voer en 
ais u it de cijfers, die de gemiddelde hoe
veelheid visch per trek aangeven bij 
proef visscherij met den dwarskuil in  het 
Ijsselmeer. Over de vooruitzichten van

D é  R ë C h fë  L ijn  !
' t  W ordt t i jd  ! Stillekens aan komt er 

w at órde en tuch t In de rangen. Inder
daad, zelfs de koppigsten onzer vakge- 
noofen beginnen te beseffen, hoeveel 
kennis en wilskracht, hoeveel geduld, 
vooral geduld, hoeveel voorzienigheid en 
volhardingsvermogen er van onze Hoöfd- 
lelders vereischt ís geworden, óm door 
.de storm heen het wrakloopende schip 
«Vischklelnhandel» n ie t enkel boven wa
te r te houden, maar werkelijk te redden 
in  den vollen zin cíes woords. Nochtans, 
de middelen over dewelke zij beschikten 
om die reading te voltooien waren on
zeker, én gaven níet de minste hoop op 
welgelukken. Ten allen kanten rezen 
er moeilijkheden op, en ook jaloersch- 
hèid, eigenbelang, , heerschzucht, m is- 
plaatsten hpogmoed en andere gaven 
ván hetzelfde slag, waren zoovele h in 
derpalen, die de meesten. zelfs de stout- 
sten onder ons misschien zouden hebben 
doen terugdeinzen voor zulke reuzentaak. 
W ant d it kan nu werkelijk eens eene 
reuzentaak genoemd worden, die in  de 
geschiedenis van den vischkleinhandel 
met gulden letters mag vermeld worden. 
Voorwaar, «Visch verkoopt men b ij de 
vischkleinhandelaars en nergens anders» 
was gemakkelijker gezegd dan gedaan!

-Eenerzijds: Een zeer verdeelde groep 
van ongeveer duizend vr;f honderd be- 
róepsvischkleinhandelaars die elkander 
nooit verstonden! ( 't  Is  belachelijk)

Anderzijds; Een leger van ongeveer 
vijftig duizend winkeliers (in  voedings
waren) van allen aard die in  normalen 
t i jd  elkander goed verstonden, óm in  't  
goede seizoen, ais het vlschje loonde, 
zonder «risico» de vischkleinhandelaars 
een handje -toe te steken!

Die cijfers z ijn  vanzelfsprekend, en 
geven voor wie niet blind ie een k laa r 
overzicht van den toestand.

Het is toegelaten zich af te vragen, 
wat er in  deze moeilijke omstandigheden, 
zonder Inmenging, en zonder steun der 
Hoofdleiders, van d it handvol beroeps- 
vischklelnhandelaars zou geworden zijn?

De verhouding tusschen de eene en de 
andere groep was (en is) verpletterend, 
en toch durfden de leiders het aan, u it 
éigen beweging, weerstand te bieden en 
zoodoende de beroepsfierheid en HET 
BESTAAN van den vischkleinhandel te 
redden, ondanks den druk en den in 
vloed der overmacht, die wel geslagen, 
doch niet verslagen is ! ’t  Gevaar is ge
weken, doch büift bestaan, want telkens, 
en naarmate de aanvoer van visch, mos
selen of iets dergelijks van eenig belang 
zal zijn, zal de aanval dreigen! Telkens 
ér. bewerkte of verwerkte visch zal voor • 
handen zijn, zal er druk uitgeoefend 
worden om die handvol twistende viseh- 
kleinhandelaars... een voetje te lichten,

-Voorzeker kunnen alle winkeliers, die 
wa.t eergevoel bezitten en van beroeps
fierheid eenig begrip hebben, n ie t ais 
outsiders beschouwd worden. Op som
mige plaatsen waar er geene viaebwin- 
kels bestaan Is het, met het oog op de 
toekomst, noodwendig aan de eene of de 
andere, die zich voor vischhandel ge
schikt gevoelt, de gelegenheid te geven 
onder zekere bepaalde beroepavoorwaar- 
den, en gedurende een proeftijd, de kans 
te wagen vischkleinhandel te drijven, 
doch onder d it  opzicht d ient er met veel 
omzichtigheid gehandeld te wordçn, 
want zij, die van alle hout p ijlen  maken, 
de outsiders, waken, om b ij de eerste de 
beste gelegenheid ons geurig stie ltje  te 
verbroddelen.

Doeh dié plaag kan vermeden worden; 
de leiders der Hoofdgroepeering hebben 
daar gedurende een Jaar he t k laar be

w ijs van geleverd. Z ij hebben in  de mate 
der mogelijkheid op treffende wijze onze 
beroepsbelangen aan de algemeene be
langen der verbruikers geschakeld, en 
zonder om te kijken gedaan wat alle to t 
heden toe bestaande zoogezegde beroeps- 
vereenigingen, vérlamd door eigenbelang- 
princiepen, nooit vermochten. «Solida
r ite it» ! d it  woord kende men enkel te 
Brussel in  de Wetstraat... doch NIET in 
onze rangen! «Eenheid» bestond ér nooit 
onder de vischkleinhandelaars. en om 
to t die «Eenheid »te komen moest er van 
hoogerhand ingëbeukt worden. Helaas, 
die «Eenheid» ís voorzeker nog geen vol
trokken feit. Neen, alles loopt nog niet 
op een zijden draadje... Waarom?... Dat 
is klaar én duidelijk. De leiders der 
Hoofdgroepeering behartigden vrijwillig 
de belangen der vischkleinhandelaars, 
de leiders gaven! Doch de vischkleinhan- 
delaars, op enkele uitzonderingen na die 
nu aan diezelfde leiders hunne redding 
te danken hebben, bleven kloppig, we- 
derspannig, ondankbaar en gaven niets 
dan last en zorgen!

De blinddoek valt, de oogen gaan open 
en 't is hoogtij! E r zullen nog harde 
noten te kraken vallen!

Duizend vijfhonderd vischhandelaars, 
denkt aan het leger, aan die 50.000 man 
die tegenover u staan, vergeet niet dat 
de s trijd  ongelijk is, en er maar EEN 
ENKEL middel bestaat om niet door die 
overmacht overrompeld en opgeslorpt te 
worden: EENHEID !

Vischkleinhandelaars. g ij hebt op de 
leiders der Hoofdgroepeering kunnen re
kenen; z ij steunden U, z ij verdienen niet 
enkel uwen eerbied en uw vertrouwen, 
maar hebben recht op uwen onvoorwaar- 
delijken steun en zelfs meer: g ij z ijt  
hunne vrienden, de leiders moeten ook 
uwe vrienden, zelfs uwe broeders z ijn  en 
blijven. De leiders hebben zware plich
ten te vervullen tegenover de GEMEEN
SCHAP, doch G IJ ook! Laf en dom zou 
het van u wezen ze In  zulke moeilijke 
tijden in  den steek te laten, om enkel 
te genieten van het werk dat z ij voor u 
verricht hebben en, ' t  is te hopen, zullen 
blijven verrichten... ALS GE ZE TER 
ZIJDE STAAT door u volgens hunne 
voorschriften te schikken, door onder
danig hunne wijze raadgevingen en 
hunne besluiten na te leven, en u on
ledig te laten met alle kleingeestigheden 
die a ltijd  en vooral nu b ij aardbeving 
misplaatst z ijn  en blijven.

Vischkleinhandelaars, er mag niet ge
zegd worden dat G IJ door anderen de 
kolen u it he.t vuur hebt laten halen, 
volgt de RECHTE LIJN ! Neemt, maar 
GEEFT, geeft wat g ij kunt en wat gij 
geven moet. om de leiders der Hoofd- 
groepcerlng toe te laten eervol en dank
baar hunne edele taak te vervullen. 
Slechts vriendschap en onderlinge ver
standhouding zal EENHEID baren, en 
u versterken in  den s trijd  voor het be- 
stààil í

EENHEID!?.., voor alle vertakkingen 
van den voedingskleinhandel z ijn  er be- 
roepsgroepeeringen gesticht geworden, 
enkel de beroepagtoepeering Vfaehklein- 
handelaars laat op zich wachten t Waar
om?

Zíjn  er dan nergens ín ' t  Vfaamsche 
land, de bakermat van den Vlaamsehen, 
van den Belgischen vischhandel, MAN
NEN te vinden om den handschoen op 
te rapen, om In verbroedering met hunne 
Vakgenooten u it het zwarte land (ook 
meestal Vlamingen) het ijzer te smeden 
te rw ijl het heet is?

Past opl Morgen Is het te laat... en 
zu lt g ij wederom KNIELEND leven !

ESTAR.

de visscherij- in  1942 is geen voldoende 
gefundeerd oordeel u it te spreken; de 
gegevens die de proefvisscherij heeft 
opgeleverd z ijn  daartoe te schaársch.
De groote aantallen ondermaatschè aal 
— in het bijzonder tusschen 25 en 28 cm. 
lengte.—r welke in  de kuilvangsten voor
kwamen, wettigen de veronderstelling, 
dat ook 1942 een v r ij r í jk  aaljaar zal 
zijn.

De teelt van dnoekbaars is ', in .-1941 
weer eens gunstig verloopen. Ais dè b ij 
de proefvisscherij verkregen cijfers n iet 
geheel bedriegen, dan is d it jaar, wat 
de tee lt van snoekbaars betreft, ongeveer 
te vergelijken met het iaar 1937. Op 
grond hiervan mag men verwachten, dat 
in  den w inter van 1943-1944 weer een 
goede snoekbaarsvisscherij mogelljk zal 
zijn, aangenomen tenminste dat de visch 
n iet ais ondermaatsche wordt wegge
vangen, zooals met den jaargang 1939, 
in  den whiter van 1941-1942 het geval 
is geweest. Terw ijl met réden verwacht 
mocht worden, dat in  den w inter 1941- 
1942 belangrijk nieer dan 1 m illioen kg. 
snoekbaars had kunnen worden gevan
gen, zal dat c ijfe r wel niet of nauwelijks 
worden bereikt en wel uitsluitend door 
de verliezen, die deze jaargang door heb 
wegvangen van ondermaatsche exem
plaren heeft geleden. Het Is n iet aan te 
nemen, dat de snoekbaarsvisscherij in  
den w inter 1942-1943 van groote betee
kenis zal worden. De dan vangbare 
jaargang 1940 is slechts zwak vertegen
woordigd.

Wanneer zich geen bijzondere omstan
digheden voordoen, mag men verwach
ten, dat in  den herfst van 1942 een be
langrijke hoeveelheid baars van enkele 
cm. boven de v. c van den jaargang
1940 gevangen zm  xunnen worden, ter
w ijl, dank zij ut; oeide opeenvolgende 
jaren met gunstige teelt, voor een paar 
jaren een goede oaarsvisscherij te voor
zien valt. Waimea de teekenen dus niet 
bedriegen, zal nee IJsselmeer van veel 
belang kunnen worden voor de voedsel
voorziening in  1942.

HUIDIGE WEEK
Deze week was, de omstandigheden in  

acht nemende, de bedrijvigheid v rij 
groot aan onze thans' voornaamste vis- 
seherijhaven: IJmuiden. W ijting, schol, 
schar, bot en kabeljauw, werden in  be
duidende hoeveelheden aangevoerd. De 
prijzen z ijn  nog steeds heel hoog en dra
gen er zorg voor, dat vaak kolossale be
sommingen worden gemaakt.

De vischhandel, die zich geheel to t he.t 
eigen land bepaalt, z it volop ín de or
ders. Vooral de groote steden en de m ijn 
streek nemen veel af. Binnenkort kan 
de vaststelling der maximumprijzen voor 
zeevisch worden tegemoet gezien.

Hét bestuur van de vereeniglng van 
importeurs van stokvisch en zoütévisch 
heeft onder leiding van z ilh  voorzitter, 
den heer D. Kwakkelstein, te Viaardin- 
gen vergaderd over eenige m oeilijkhe
den, welke met de prijzeninstanties zijn  
gerezen b ij den verkoop van de a fw ij
kende zoutevisch, die resteerde u it de 
door de firm a’s Kwakkelstein en Van 
Toor, beiden gevestigd te Vlaardingen, 
in  den Zomer van 1941 geïmporteerde 
partijen. Ais resultaat van een daarop 
volgende bespreking niet het bestuur 
van de Nederlandsche Visscherijcentra- 
Ie, zal de vereeniging zích nu nader in  
verbinding stellen met den Diens6 van 
den Gemachtigde voor de Prijzen.

HET IJSSELMEER
Weet ge het nog ? in  Mei 1932 vlagden 

de visschers van de Zuiderzee halfstok 
pp den dag, dat de A fs lu itd ijk  werd ge
sloten... Z ij waren somber gestemd, want i  
de beste visch van de Zuiderzee wás de 
trekvisch, die nu zou uitblijven. ZIJ bleef 
inderdaad uít, dat spreekt van zelf. Zíj 
verscheen zelfs hoe langer hoe minder 
op de Wadden. Neen, haring en sprot, 
ansjovis en bot, z ijn  er n ie t veel meer 
gevangen na de afsluiting. Maar de aal 
ís gebleven: die heeft zich uitstekend 
gehandhaafd. En daarnaast Is de snoek
baars gekomen. Deze visch heeft zich 
fántastlsch ontwikkeld. Z ij komt niet 
elk seizoen in  even groote mate voor, 
maar voor de IJsselvisscherij is r i j  toch 
al een factor van groote economische 
beteekenis geworden. Óp de aal en de 
snoekbaars ís het bedrijf thans geba
seerd. De andere soorten van zoetwáter- 
visch, die wel voorkomen, z ijn  nog b ij
zaak. Misschien gaan die nog w at be- 
teekenen op den duur, dat moeten w ij 
afwachten.

En de resultaten, vraagt ge ? Zes, ze
ven duizend gulden per vaartuig was in  
het afgeloopen jaar de besomming van 
de IJsselmeervisschers in  den N.O.hoek !

In  1937: gemiddeld f  1.050. Er is in
1941 goed geld verdiend, op het doode 
water van de stervende binnenzee. Wel
iswaar heeft de grootere vraag haar 
visch het hare bijgedragen to t de goede 
uitslagen, maar deze zouden toch n ie t 
bereikt zíjn zonder dat er visch was ge
weest, Z ij zouden financieel zelfs nog 
aanmerkelijk beter zijn  geweest ais n ie t 
de prijsbeheerschingvoorschrlften rem
mend hádden gewerkt. Deze waren ech
ter van een goede en hoofdzakelijke so
ciale strekking ! Het is al lang en vaak 
herhaald, dat het IJsselmeer een ster
vende binnenzee ís. een dood-water-zee. 
Daarom is het goed, nu eens met spre
kende cijfers duidelijk te kunnen maken, 
dat deze weemoedsromantiek op haar 
zachtst uitgedrukt, m isplaatst ís ge
weest. E r wordt nog gevischt op het 
IJsselmeer en dat zal over tien en tw in 
tig  jaa r n iet anders zijn.

Wij* zeiden het reeds: er is aal en 
snoekbaars ! In  1932 wisten de Zutder- 
zeevisschers van de snoekbaars nog niets 
af. Z ij was er eenvoudig niet, althans 
nog n ie t In de toen ontziltende Zuider
zee. Dat kwam pas geleidelijk. Daarom 
hadden de visschers, die zich kost-wat- 
kost In hun eigen bedrijf wilden hand
haven, het wel erg moeiljk. De oude 
visch was weg, de nieuwe — waarin 
trouwens weinigen geloofden — Het nog 
op zich wachten. In  die jaren sprong de’ 
Dienst to t Uitvoering van de Zulderzee- 
steunwet b ij met credleten en bijslag- 
regeling. Dank z ij d it middel kon de 
moeilijke tí jd  worden overbrugd.

En nu leeft het IJsselmeer op, een 
goed jaa r is achter den rug en men ver
wacht een heel goed Jaar. De visch van 
het IJsselmeer, de vette aal en maische 
snoekbaars, die aan schel visch doet den
ken, is zeer ín trek. Ook de nevenbedrij- 
ven gaat het goed. De nettenfabrikant 
heeft het weer druk nu de snoekbaars- 
visschers het druk hebben; ook de wer
ven en zeilmakerijen hebben een goed 
bestaan. En uít de schoorsteenen der 
rookerijen komen dikke rookwolken, al 
z ijn  dan ook diverse «grondstoffen», In 
den Winterdag, van elders aangevoerd. 
Naar w ij vernemen worden of zijn  reeds 
enkele nieuwe schepen op stapel gezet 
en dat alles geschiedt aan de boorden 
van onze door duizenden ten doode op
geschreven ex-Zuiderzee I Het kan ver- 
keeren...

Tenslotte vermelden we h ie r nog even, 
dat de verkoop van gefileerde, gezouten 
sprot tegen maximumprijzen, welke zijn  
vastgesteld voor gerookte, gefileerde } 
sprot ais prijsopdrijving zullen worden .¡> 
beschouwd. Winkeliers, dié dus nóg 
eerst de sprot rooken en dan laten fi-  c 
leeren.
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DE VLIEGENDE HOLLÄNDER
door Hendrik BRYS

Sissend stoot de stoom fluit schrille 
gillen die voorthotsen tegen de m ist
bank, die zich om het schip sluit. Ze
nuwachtig weerkaatst de echo, schijn
baar, een verdoofde klank. En lederen 
stoot slaat een lugubere noot in  de ang
stige kalm te die zich rond den vischbak 
nestelt. Ais een onwezenlijke wolken
massa is de m ist over de zee komen aan
rollen en h u lt thans ■ de 0.82 in  een 
druilèrigën schemer.

De klompen van den scheepsjongen 
galmen hoi over het ijzeren dek. Het le
ven aan boord heeft z ijn  sonoriteit ver
loren. . -

De zee kan men slechts vermoeden, 
heel even maar, langs de flanken van 
het schip, dat nu grotesk-misvormd op 
het kalme water lig t. Z ij z ijn  voor anker 
gegaan. Het top lich t Is reeds geheschen, 
want thans zal de haven niet lang op 
zich laten wachten. Vlokkig schuift de 
m ist rond de lantaarn op den grooten 
mast.

De Beer staat op de kommandobrug. 
Scherp g luurt h i j  vóór zich heen. Z ijn  
zware gestalte sch ijn t hoekig nu de 
m ist om z ijn  schouders hangt. Dof k lin k t 
zíjn stem ais h ij den stuurman naar 
boven roept. H ij is ongerust, al laa t h ij 
er niets van blijken. H ij w il echter een 
man op de piek zetten. Een aanvaring 
is dan m inder te duchten. De klamme 
koude n ijp t lange tranen u it  z ijn  rood- 
omkransde oogen.

De Ratte, die ais stuurman meevaart, 
v indt het gevaarlijk vóór anker te b lij
ven. Zóó kunnen zij onmogelijk maneu- 
vreeren ais het noodig wordt. Zouden 
z ij niet beter slow doormalen? Neen, zoo 
d icht onder de rotskust van IJsland, 
waagt de Beer het niet. De m ist is ais 
tende handen voortschuiveh. - De Beer 
een blinde m uur waarlangs zij met tas- 
vervloekt z ijn  eigen weekheid. H ij be
g r ijp t zichzelve niet, maar vandaag zit 
de m ist ook in  z ijn  hoofd. Z ijn  vrouw, 
die thuis in  barensnood verkeert, belet 
hém helder te denken. Het is. nooit goed 
z ijn  gedachten te veel op z ijn  gezin te 
zetten; het is dan alsof een rem wordt 
aangezet b ij iedere gedachte, b ij iedere 
handeling. Op zee-vooral heeft men den 
t i jd  n ie t om zich lang te beraden. Alle 
besluiten moeten ais reflexbewegingen 
onm iddellijk den toestand verhelpen, 
waarin mén verkeert. Aan de zee moet 
men zich geven, onvoorwaardelijk, ge
heel. En die haar levensrythme niet vol
gen kan, wordt ais wrakhout naar land 
gedreven.

Thans echter heeft het land zich tus
schen de zee en den' Beer geschoven. Het 
land met z ijn  lichte lucht en z ijn  felle 
kleuren, waar alles schijnbaar lacht zoo- 
dra de zon zich ook maar verwaardigt 
het met enkele stralen te bedeeleii. De 
Beer heeft z ijn  houvast verloren. In  zijn  
beenen voelt h if  de zwel. van vele zware 
zeeën. En nu de mist. de m ist waar
achter h ij het land vermoedt. Och, 't  is 
beter h ier te blijven, dan ais een een
zame blinde rond te dolen.

De Ratte betrouwt het niet. S til liggen 
is hem te gevaarlijk; doch h ij du rft z ijn  
gedachte n ie t verder aan den Beer op- 
dringen. H ij vreest dén kapitein bijna 
even zeer ais de m ist zelf. En beiden 
staan' daar op de hooge brug, met in  hun 
oogen de passieve angst van veroordeel
den die u itste l van executie kregen. Het 
wachten d rukt hun hoofd diep in  hun 
bonkige schouders;, het wachtén op een 
onbestemd gevaar, op-een aanvaring of 
erger misschien. De m ist klem t zich aan 

■ hun borst en b l i j f t  k il op-hun geziGht 
.liggen. Alle vertrouwde klanken z ij i f  
/door de ranzige m ist verdoofd, zoodat- 
/de  - stilte  om het schip tastbar' is ge
worden. ■

De-jonge Vergote wordt door Bastaard- 
je afgelost. Z i;h  wacht is over. Het 
brengt een oogenblik verademing. Doch 
pas is Vergote de ijzeren ladder afge- 
stommeld of de - visschers op de brug 
zwijgen weer ais tevoren. Veel hebben 
z ij mekaar toch n ie t te zeggen en het
geen waaraan z ij denken houden zij 
voor zich, omdat het iets van hun eigen 
is. Hun huis èn de vangst z ijn  de eenige 
waarden die hun leven bestaansrecht 
geven. Dat is voor al de visschers het
zelfde; hun eenige bekommernis.

Vergote is tevreden dat z ijn  wacht 
o vér is. Het zal warm z ijn  in  ’t  foc-sel. 
H ij zal maar rap in  z ijn  kooi kruipen 
en eens goed slapen, gansch gekleed 
na tuu rlijk , men kan immers nooit weten. 
Laat die oude visschers. op de brug, nu 
maar op mekaars handen kijken. Bah! 
Die menschen nemen alles te tragisch 
op. Z ij staan daar nu met den daver op 
’t  l i j f .  Komaan, als die vervloekte m ist 
kon opklafen, z ijn  zij binnen drie dagen 
thuis. En dan, leve de leute! H ij zal zijn 
ha rtje  weer eens ophalen b ij Zwansels. 
De schoenen zal h ij van z ijn  voeten dan
sen, . ais h i j  Leentje Pincket mee kan 
krijgen. Da’s nu eens een ferme meid. 
En onbezorgd tre k t h ij zich op in  zijn 
kooi.

De m ist g r ijp t echter de oude visschers 
naar het hart. Nog nooit heeft de Beer 
de angs.t voor d it gesluierd weer, zóó 
sterk aangevoeld ais thans. H ij is noch
tans zoo oud n ie t; in  de «fleur» van 
z ijn  leven nog maar.

Z ijn  vrouw baart hem echter zorg. Het 
pakt hem misschien zoo erg omdat het 
w aarsch ijn lijk  z ijn  laatste kind zal zijn. 
H ij heeft er .thans reeds meer dan vol
doende. Daarover kan h ij echter met de 
andere mannen n ie t praten. Het is niet 
noodig ook. Z ij weten elkanders heime
l i jk  denken. Waarom mekaar dan iets 
w illen vertellen dat zij toch n ie t Runnen 
verwoorden.

Zie de Ratte, die gromt af en toe iets 
door z ijn  afgebrokkelde tanden, tusschen 
twee straaltjes bruin speeksel in. Het 
heeft geen zin hem naar de beteekenis 
van zijn  woorden te vragen. Het zouden 
hun eigen gedachten z ijn  die h ij zou 
w illen uiten. H ier hun honger naar land 
en aan wal hun verlangen naar de zee. 
Onevenwichtig ais de zee zelf ; de zee 
waarmee hun leven vergroeid is. De zee 
die dan slechts to t de zíel van de vis
schers spreekt, ais zij op een zeldzame 
zomerávond aan wal zijn, en op hun be- 
schubde klompen met de zachte glans 
van hun warmbruine djumper over hun 
getaand gezicht, de ondergaande zon 
over de golven zien uitbloeden.

Dan zingt de zee haar lied van on
voldaan verlangen naar wijde horizon
ten. Een heimwee wroet den visschers 
in  de borst. De zee maakt deel u it van 
hun eigen zelf. Z ij is ais de onuitputte
lijke  minnares die z ij soms vervloekend 
den rug toekecrcn, doch waar z ij immer 
weer naar verlangen, a ltijd  heftiger, to t 
z ij zich opnieuw meegesleept voelen op 
haar óneindig-wisselenden cadans van 
zware kalmten en prikkelende stormen. 
Díe gestadige wisseling, die schijnbaar 
rustelooze vernieuwing is de kern van 
het verlangen aller menschen, die in  hen 
een bezinksel van onvoldaanheid ach
terlaat, en hen immer tw ijfe lend aan 
zichzelf, to t het zoeken naar het wezen 
aller dingen noopt.

De zee geeft echter den visschers die 
onverstoorbaarheid, die zucht naar v r ij
heid en onbelemmerd bewegen, die eigen 
is aan het wassende water. Hun h a rt 
deint mee met de zee en hoeft zich niet 
te bekommeren om de kleine onbenullig
heden die de landratten zoo precieus 
zijn.

Alleen de m ist is de vijand, zoowel van 
de zee ais van de visschers. De m ist is 
ais een uiterste poging van de wolken 
en de zon om toch ook de golven te be- 
heerschen. En hier vóór IJsland kan de 
nust-zich aan de baren hechten ais een 
kleverige pap. •

Het u itz icht der dingen is verwrongen. 
Zelfs de gestalte van Bastaardje, in  't  
midden van de brug, sch ijn t heelemaal 
ineengedrongen; z ijn  hoofd z it zoo diep 
in  z ijn  schouders. Het want k lim t g rillig  
omhoog naar de toppen ván de masten, 
die zich wrevelig in  de grijze wolken
massa verliezen.

Heimelijk schuiven schuwe schaduwen 
over de piek; of is het verbeelding? De 
m ist z it to t diep in  de oogen. Zenuwach
tig  stapt de Beer op de kommandobrug 
heen en weer. Zes stappen naar bak
boordzijde, zes stappen terug naar stuur
boordzijde. Op en neer. Gejaagd. On
rustig ais een w ild dier in  een kooi, dat 
z ijn  vrijhe id  riek.t maar n iet zien kan. 
Op en neer, met een onverklaarbare 
last op zi;ta borst, die z ijn  hoofd voor
over dwingt.

De m ist sch ijn t nog grauwer nu vóór 
den boeg op het zwarte af. Het is geen 
mist meer. Een onzekere ademtocht 
w u ift de grijze massa ais een zwaar 
voorhang weg. Een vaag gevaarte zwelt 
uit den nevel aan. Een onwezenlijk lich t 
i i jn t  de zwartgrauwe vormen met een 
mat-zilveren glans. Hijgend leunt de 
Beer over de reeling. De Ratte en Bas
taardje hebben het verschijnsel ook ge- 
ïien en z ijn  zwijgend naast den kapi
tein komen staan. Een naar geklaag 
kreunt door den nevel naar hen toe, een 
griezelig geneur dat plots u its laat to t 
jen vreeselijk gezang.

De schaduwmassa vóór hen is een 
schip geworden; een oude brik  die met 
volle zeilen, ais in  een zilverregen, recht 
op hen afstevent. En de wind lig t  s tíl 
op het doodsche water. Geen mensch 
;s aan dek van het vreemde schip te 
bekennen. Het grijs gezang walm t u it 
het ru im  van de zeilboot op en slaat 
over de masten .tegen den mistkoepel, 
die ais bewasemde stolp over het schip 
hangt.'

De gezichten der visschers z ijn  grauw. 
Hun keel is p ijn lijk  droog. In  hun u it
gezette oogen speelt het duivelsche boeg
beeld van de brik.

Recht , op hen af komen de zeilen. De 
nevel hangt in  flarden aan het want-

Zie! Geen schuim spat er onder den 
boeg op. Het is alsof de brik  even over 
het water scheert, zonder de golven te 
raken. Nog een oogenblik maar. Dan is 
de aanvaring onvermijdelijk.

En ju is t vóór den vischbak slaat de 
brik  het roer om en schiet dwars voor 
de boeg van de stoomboot weg. Van de 
achterplecht k lin k t thans een akelig ge
lach op, dat mee wegsterft met het 
spookschip in  den mist.

Een zwangere stilte  hangt over den 
wachtenden vischbak. Slechts de h i j 
gende ademhaling van de angstige vis
schers r i l t  op de brug.

«De Vliegende Hollander!» sto tte rt de 
Ratte heesch.

Niemand antwoordt. Woorden zouden 
de nevelachtige leegheid die ais een be- 
doomde glazen klok over de brug hangt, 
slechts hoi doen klinken.

Een kille  schrik bevangt de oude vis
schers. Bastaardje slaat in  ’t  geniep een 
kruis. Z ijn  schrale lippen wauwelen on
verstaanbare klanken. En weer slaat zijn  
vuist een wijde boog over z ijn  borst.

De Beer staart verwezen vóór zich u it. 
De m ist vree.t door z ijn  rug.

De Vliegende Hollander!
Een ongeluksboodschap.
Z ijn  vrouw !? Neen!
Het kan n ie t !
Het mag n ie t !
God allemachtig!
Z ijn  kinderen ! !
Neen ! ! !

Droog knettert de telegraaf in  de ka
ju it  van den kapitein, ju is t onder de 
brug. De marconist k lim t de steile lad
der op, die naar de kommandobrug 
leidt. De Beer ziet n iet om. H ij w il n ie t 
omzien. H ij weet het immers reeds. Z ijn  
vrouw.

«Proficiat, kapitein», zegt de marco
nist, met gulle stem. « ’t  Is een zoon. 
Moeder en kind z ijn  welvarend», ed h ij 
steekt den Beer het telegram onder den 
neus .

De Beer k ijk t  n ie t naar hem o d . Het 
papiertje t r i l t  tusschen ziSn dikke vin
gers., Z ijn  volle lippen plooien to t een 
bevende lach. Kon h ij nu maar weenen, 
dan was h ij meteen het pak kw ijt, dat 
nog immer z ijn  ha rt p ijn lijk  drukt.

En zonder spreken daalt h ij af naar 
zijn kaju it.
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Rechtbanken
ÎK

RECHTBANK TE BRUGGE
Diefstal. — Deb. Irm a. u it Blanken

berge, werd reeds door het Duitsche ge
recht veroordeeld to t een zware s tra f om 
diefte te hebben gepleegd in  v illa ’s door 
het leger bezet.

Het Belgische gerecht veroordeelde 
haar daarenboven nog to t 1 maand ge
vangenisstraf en 182 fr. boete of 8 dagen. 
Deze stra f werd echter 3 jaar voorwaar
delijk geschorst.

Rijwieldief. — Genaamde Lewungs u it 
Oostênde, werd wegens rijw ie ld iefte ver
oordeeld to t 7 maanden gevangenisstraf 
en 700 fr. boete of 1 maand. De Proku- 
reur des Konings beval de onmiddellijke 
aanhouding.

Slagen. — Om slagen te hebben toe
gebracht aan den veldwachter Provoost, 
werd genaamde Pauwels. u it  Oostende, 
veroordeeld .tot 350 fr. geldboete of 15 
dagen gevangenisstraf.

Smaad. — T. R. u it Oostende werd 
door de politie In overtreding genomen. 
H ij was echter n iet te best geluimd en 
weigerde z ijn  identite itskaart te .toonen; 
daarbij begon h ij ook nog op de politie 
te schelden. D it kost hem 350 fr. boete 
of 15 dagen gevang.

Mishandeling van een kind. — Rosseel 
M. u it Oostende verscheen voor de recht
bank om z ijn  eenjarig kind te hebben 
mishandeld. Hij. werd gestraft met 350 
fr. boete of 15 dagen gevang, voorwaar
delijk gedurende 3 jaar.

RECHTBANK VAN VEURNE
Diefstal van lootlen buizen. — De lood

gieter Legein Gustavus, u it Oostduin- 
kerke, had aldaar In Januari 1942 een 
aantal looden buizen bedrieglijk wegge
nomen ten nadeele van Jossa Henri. De 
rechtbank heeft hem veroordeeld to t 4 
maanden gevangenisstraf en .tot een 
boete van' 182 fr. of 8 dagen gevangenis
straf. Beroèp werd door hem aangetee- 
kend.

Rijwieldiefstal. —• De voermanskneçht 
Tomrrielfin Emiel, u it  Middelkerke, thans 
aangehouden, had te Oostende in  No
vember .1941 een rilw le l bedrlegliik weg
genomen ten nadeele van Rossey Marie- 
José. H íj werd veroordeeld to t zes maan
den gevangenisstraf en 182 fr. boete of 
8 dagen gevang, met onmlddellljke aan-

Echos
■ 'm t

l .  ZIET UW BILJETTEN NA!
De winnende b ilje tten der eerste schijf 

1942 der Loterij W interhulp worden met 
ingang van 1 Mei aanstaande ais ver
vallen beschouwd.

Ziet dus een laatste maal uw biljetten 
na, door de trekkingslijst. b ij uw gewo
nen verkooper, te raadplegen of, mdien 
ze in  uw omgeving niet meer voorhan
den is, door een kostelooze lijs t aan te 
vragen b ij de . Loterij zelf. 56, Gulden 
Vlieslaan, te Brussel. .

Ziet uw biljetten na vóór den 1 en Mei!

Wendt U bij STERFGEVAL tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

De Massabouw 
van kleine 

Visschersvaartuigen
Ubf’OU -

(Vervolg van bladz. 1)

Het getal van 15 vischdagen per maand 
kan niet meer verminderd worden. De 
uitbating zou n ie t meer economisch z ijn  
en zou een aanzienlijke prijsverhoogirtg 
van de visch moeten voor gevolg heb
ben, wat, ons inziens, niet zou aanvaard 
worden door het Commissariaat voor 
Pri;hen en Loonen.
2. TEN OPZICHTE DER TOEKOMST 

VAN ONZE KUSTVISSCHERIJ
De thans in  aanbouw zjjnde vaartui

gen z ijn  gróotendeels typen die thuis- 
hooren b ij de kustvisscherij. Onze kust 
heeft slechts eén lengte van 63 Km. Hét 
arbeidsveld van deze eenheden is bijge
volg beperkt.

De ondervinding opgedaan na den oor
log 1914-1918 mogen we niet u it het oog 
verliezen. Zoodra de vijandelijkheden 
stopgezet .warén, werden groote hoeveel
heden visch buitgemaakt langs onze 
kust en alhoewel de vangstmiddelen van 
ver niet zoo doeltreffend waren ais deze 
waarover men thans beschikt, werd deze 
vischrijkdom in  een betrekkelijk korten 
t ijd  weggevaagd. D it was insgelijks het 
geval voor alle rijke  vischgronden van 
de Noordzee.

Men kán bijgevolg voorzien dat, eens 
dat de visscherij zonder beperkingen zal 
mogen uitgeoefend worden, alle visschers 
hardnekkig zullen volhouden om de bij 
de kust gelegen vischgronden leeg te 
vagen. Z ij zullen eens te meer een rijke 
bron vernietigen, die indien zij geregle
menteerd werd, een vast productieter- 
rein voor onze kustvisscherij zou vormen.

Laat ons de miserie voor oogen -heb-; 
ben waaronder onzè kustvisscherij ge
durende jaren gebukt ging. We maken 
ons geen illusies nopens het lot voorbe
houden aan deze zelfde visschersbevol- 
king. Indien er geen verandering ge
bracht wordt in  de bouwpolitiek, zal de. 
kustvjsscher weínig t i jd  na den oorlog 
met dezelfde moeilijkheden af te reke
nen hebben ais waargenomen voordien.; 
Het gunstig oogenblik wordt nochtans 
geboden om klare toestanden te schep-, 
pen.

Een groot aantal vaartuigen, thans in 
gebruik of in  aanbouw. behoort toe aan 
gelegenheidsreeders. die allen, hetzij met 
het oog op een . speculatieve belegging of 
aangetrokken door fictieve winsten, de 
toekomst van onze kleinvisscherij dwars- 
boomep.

M ij dunkt, behoort de kustvisscherij 
aan onze kleine visschers en daaren
boven is het vereischt dát zij zich ma
tigen in  de uitbreiding van hun reederij, 
om toe te laten dat iedereen zou kunnen 
leven.

- * à . » ’

DE HEROPBOUW VAN ONZE DIEPZEE- 
l '  VISSCHERIJVLOOT-i

We stelden aan den heer R. Bauwens 
—- die in  z ijn  uiteenzetting getuigde van 
veel practisch doorzicht — de vraag hóe 
h ij de kwestie opvat van den heropbouw 
van onze diepzeevisscherijvloot.. - ;

Z ijn  antwoord was kort en kap ais 
volgt samengevat worden : . ■ ¡

Onpartijdig gesproken, moet de veri 
worven toestand van vóór den oorlog ge
ëerbiedigd worden, geen favoritisme noch 
allerhande omwegen. Indien onze vloot 
het gedurende een zeker t ijd  moet stei
fen met een geringqr jtonnemáat dan 
vóór Mei 1940, zou de verdeeling er van 
moeten geschieden in  verhouding met- 
de wederzijdsche tonnémaat gesteund op 
de jaren die ais grondslag moeten die
nen. Wanneer deze tonnémaat vervol
gens uitbreiding neemt, moeten dezelfde 
verhoudingen toegepast worden.

Het zou een schreeuwende onrecht
vaardigheid zijn  aan gelijk wie de gé- 
legenheid te bieden u it den toestand, 
die we thans doormaken, voordeel te 
trekken en zich een plaats te veroveren 
welke hem niet toekomt. " .

In  verband hiermede stáát het vast, 
dat de reeder, bezield met den geest van 
moderniseering en die zích aan het hoofd 
bevond van uitstekende visschersvaar
tuigen, bijzonder erg getroffen werd 
door opelschingen van de oorlogvoeren
den en bijgevolg de uitbating van zijn 
materiaal ontzegd werd.

Daarentegen konden degenen die de 
uitgaven, alsook het risico verbonden 
aan de evolutie vermeden hebben, voort 
beschikken over hun tweederangsvaar- 
tulgen en hierdoor tastbare winsten ver
wezenlijken.

Deze laatsten zullen zich in  een be- 
voordeeligden toestand bevinden en zon
der tw ijfe l trachten voordeel te trekken 
u it den toestand verworven tijdens,de 
wereld-omwenteling.

Indien de organismen, die zullen ge
vormd worden met het oog op het on
derzoek van de schade ondergaan door 
onze visscherljvloot tijdens den oorlog 
en de eventueele herstelling ervan, wér
ken In een geest overeenstemmend met 
de argumenten die vooruitgezet werden, 
gaan we een rechtvaardige oplossing te 
gemoet. •

W. C.

houding. Beroep werd door hem aange- 
teekend. •

Bedreigingen en smaad tegen contro
leur* — De visschers C. Cam. en Fr., u it 
Oostdulnkerke, hadden te Nieuwpoort, 
op 7 Januari 1.1. bedreigingen gericht 
tegen den controleur Verbrugghe Daniel. 
Daarbij had de tweede smaad gericht 
tegen den controleur.

C. Cam. werd veroordeeld to t 15 dagen 
gevangenisstraf en een geldboete van 
182 fr. of 8 dagen gevang,-voorwâardelijk 
drie Jaar, en C. Fr. to t twee boeten van 
350 fr. of twee maal 15 dagen vervan
gende gevangenisstraf.

UIT
Nieuwpoort

LEVERINGEN EN INKWARTIERINGEN 
AAN DE WEERMACHT

Het Stadsbestuur herinnert nogmaals 
aan de personen die leveringen of wér
ken doen voor den inkwártiériñgsdlenst 
der Weermacht, dat z ij hunne rekenin
gen moeten inleveren, b ij den opei- 
schingsdienst der stád. ten laatste drie 
dagen na de levering of het beëindigen 
dér werken. Alleen in  die voorwaarden 
kan een spoedige uitbetaling der reke
ningen mogelijk zijn.
NIEUWE STORTPLAATS

De stortplaats voor vuilnissen langs 
de Koninklijke Baan is afgeschaft. Het 
is voortaan verboden aldaar, nog vuil
nissen te storten. Een nieuwe stortplaats 
is aangelegd in  de verlenging der Gas- 
straat.
REISDUIVEN

Het Stadsbestuur vestigt nogmaals de 
aapdacht, der, reisduivenhouders. dat het 
verbod bëtrëfferidë h e t 'v r i j  uitvliegeri 
van reisduiven nog steeds van kracht is.

Overtredingen :ztilleñ stferig gestraft 
worden.
BURGERLIJKE STAND V'

Geboorten: Desaever Anna. d.v. Marcel 
en Thiereri Agnes.

Sterfgevallen: Vermeulen Sylvie, echt. 
van Messen Leonard, 67 j.; Versyck Ka
rei, wed. van ’t  Jaeckx Bibiana. 77 j'.

Huwelijksafkondiging: Géryl Albert,
visscher, met Dupon Simonne; z.b., béi
den van Nieuwpoort., r i :
CINEMA’S

NOVA,-Marktplein.—-  «Prinses Sissy»; 
K ü ltuu rfilm ; Ufa-wereldgebeurtenissen.

ZANNEKÏN. Kokstraat. — «Kora Ter
ry», met Marika Rqkk; K u ltuu rfilm ; Ufa- 
aktualiteiten.
FRED GERMONPREZ LEEST U it  
EIGEN WERKEN.

Op Zondag. 5. A pril .(Paasch/dág) stémi* 
men dé Nieüwpoorteriaren a f op den 
Vlaamsçhen Zender te 15.45 u. Onze 
stadgenoot Fred. Germonprez leest u lt 
eigen;werken: De'Twee Dokters.
EEN PRACHTAVOND BIJ «DE VLAG»

Het feestprógrariitna van de maand 
M aart 1942 werd besloten met een 
prachtavond die to t. een der méést, suk- 
sesrijke mag genoemd worden alhier 
door cel-Nieuwpoort ingericht.

«De Vlag» bracht aan de honderden 
vlagléden van Nieuwpoort én omgéving 
een avond van uitgelezen genot. door. 
middel van muziek, voordracht'én Volks
dansen uitgevoerd door' VIVO-Branding- 
Nieuwpoort.

Dé muziek van louter schlagermelodiëh 
wérd uitgevoerd door het versterkt or
kest «Casanova» ónder de leiding van 
Mare. Vanderspiegle. én kepde een on
gekend sukses. .'

De heer Fred Germoriprez, ; Referent- 
Kultuur. stuurde een dankwoórd tot/de 
ta lrijke  aanwezigen en.deze prachtavond 
werd besloten door eén dreunenden 
Vlaamschen Leeuw. , . . ■
? • • • • • • • • • » • # • • • • • • • • • » • • « • • • • • • • f Q B •.

Heist
w i n t e r h u l p

Nu het einde van den W inter nadert 
is d it een goede, gelegenheid .óm- eeris 
een overzicht te geven van wát W inter
hulp h ie r 'in  d it Jaar 1941'en vooral dé-: 
zen Winter, w ist te bewerkstelligen : en 
welke hulp aan de gesteupden wérd ver
leend. V'-;' -

W ij sommen óp: uitdeeling van soep, 
78.120 lite r; mélk, 39.210 lite r ; -vitaminen 
4.000; kaas, 2,880 st.; koeken 300 kg., 
mandarinen,'1.400 stuks: chocolade 21112 
.stuks; levertraan, 14 lite r: : puddingpak- 
jes en maizena 1060 pakjes; kleeding- 
stukken, 150 stuks; saai. dekens enz., 
125 stuks; klompen, 496 paar; schoeisels 
76 paar; kolen 26.800 kg,, dit-alles, voor 
een waarde van nagepbeg 2.496.027,45 fr. 
' Aan wie kwam: d it alles ten goede ; ? 
Aan onze kleintjes van kinderwelzijn; 
aan onze meef dan 1200 scoolkinderen; 
aan onze ouderlingen en 'Opze 270 ge-: 
zinnen. :. . . •

W interhulp is  fie r op d it werk; is dank
baar jegens de milde gevers, dié door 
hun giften, groot of klein, medéhiëlpen 
tó t het schoorié werk vari naastenliefde.
UITREIKING OER NIEUWE 
RANTSOENKAARTEN

De nieuwe rantsoenkaarten worden 
uitgedeeld op de hiernavolgende dageri 
en uren:

Op Dinsdag 7 April, voor de blauwe 
nummers van 1 to t 1000; ;

Öp Woensdag 8 April, voor de blauwe 
nummers van 1001 to t 2000;

Öp Donderdag 9 April, voor de blauwe 
nummers van 2001: to t 3000;

Op Vrijdag 10 April, voor de blauwe 
nummers van 3001 tó t 4000; .' .

Op Zaterdag .11 April, voor de blauwe 
nummers van 4001 to t 4500;- . .. .

Op Maandag 13 April, voor de bláuwe 
nummérs van 4501 to t 5500;

;Op Dinsdag 14 April, voor de blauwe 
nummers van 5501 to t 6300.

De uitreiking geschiedt telkens van
8.30 to t 12 u. en van 14 to t 17 u., üitge1 
nomen Zaterdag van 8.30 to t 12 u.

De oude rantsoenkaarten, eenzelyig- 
heidskaart en trouwboekje diepen voor- 
gelegd te worden. ..... ,

De persorien die hun eenzelvigheids- 
kaart dagelijks noodig hebben om zich 
naar hun werk te begeven; mogen een 
afschrift nemen vari hun kaart en het 
doen geldig maken in  ’t  bureel van den 
Burgerstand. Geen kaarten zullen af
gegeven worden aan kinderen. Er worden 
geen kaarten afgegeven voor andere ger 
zinnen. Personen die zich wegens ouder
dom of ziekte niet kunnen ten bureele 
aanbieden, mogen een tusschenpersoon 
gebruiken m its deze een schrífte lijk  be
w ijs af te geven, to t het afhaleri yan 
hun kaarten. ,
MAALVERGUNNINGEN j.

De landbouwers wórdëh é i áán herlnr 
nerd dat de maalvergunningen 24 uur 
na het af leveren van het fneel, op den 
bevoorradlngsdlemt moeten blnnénge- 
bracht worden. '
HUISSLACHTINGEN

Personen die to t een niéuwe huisslach- 
ting  willen overgaan, kunnen een nieuw 
bewijs ontvangén. indíén ze nog ten 
hoogste twee maanden van hun yoor- 
gaande slachting moeten Inkorten.
ZWARTE ZEGELS

De werkgevers worden ,er aan herin
nerd dat de inventarissen moetén ingè- 
diend worden op het einde vari iéder 
maand. De nieuwe zegels voor b ijrarit- 
soenen worden afgegéven op 7 en 8 April 
’s yoormlddags. /  . ;
VOOR DE KLEINHANDELAAR«

De'zegels moeten iri machtigingen om
gezet worden rilte rlijk  ó p -9 April e; k. 
Voor de zeepzegels echter Is het een da« 
vroeger. 0

APOTHEKERSDIENST < . â  >
Zondag 5 A pril zal apotheker D’Hóbghe 

hoek Kursaal- en Vlamingstraat, den 
dienst-waarnemen van 9.30 to t 12 en van 
16 to t 19 uur.
BIOSCOOP. :

In  Royäl Ciriê deze week: «Hét Meisje 
van Fanó», met B rig itta  Horriey. Daar
b ij de Ufa-aktualiteiteri en een ku ltuur
film . De vertoohlngen gaan door ais naar 
gewoonte.' -
PING PONG

De laatste ontmoeting gespeeld tus
schen P. P. O. Duinbergen en.de Snoeks 
Knokké gaf aan'eerstgenoemde club een 
klinkende 7-3 zege (24 sets voor 15). Deze 
wedstrijd wás de laatste trainingmatch 
vóór het groot tornooi dat. Zaterdag. 4 
A pril aanvang neemt en vólgende clubs 
vereenigt : P. E. C. Duinbergèn, De C ir
kel Helst, De Snoéks Knokke en Olympic 
Knokke. Elk dezer clubs ontm oèt. achr 
tereenvölgens in  thuis- en terugwedstrijd 
den de andere clubs. W ij durven nog 
een kleine opmerking te maken: de in 
richters van d it tornooi ■ vergaten wel-: 
lich t dat er te Heist' een tweede club 
bestaat : P. P. Polo ; Club. die ook mócht 
ilitgenoodigd worden om aan d it tornooi 
deel te némen. Het is ,een fe it nochtans 
dat op d it oogenblik deze club kansloos 
staat in  dergeliik gezelschap en wellicht 
van een deelname zou afgezien hebben. 
Daarom echter moetén die jongens niet 
vergeten worden. .

BESCHAAFDE OMGANGSTAAL
. M et' het oog,, in  de kuststreek, - een 
grootère: verspreiding: áán dé . actie vari 
de Vereeriigtog /voor Beschaafde Om
gangstaal (V.B.Ö.) te kunnen : geven, 
wordt eén locale vertégeriwóófdigér ; in  
ieder, der kust gemeenten, gezocht.

. A llebe langhebbenden/kunnen zich 
wenden, lie fs t schrifte lijk ; to t dén heer 
C. Dekuyper, Dr. Verhaèghestraat; ÍÓ5, 
Oostende. . • '

plicht v zu ltf beschouwen ̂  aardappelkc 
tr ákteri met'? Inwoners 'looker getñeente 

sluiten ! #  ^
SCHUILPLAATSEN

Degenen die een onderkomen wei 
sehen te vinden in  de openbare schu 
plaatsen^ kunnen hun naam en adres o 
gèvëri aari den P. V. Gemeentelijke Li 
-der L .-B.: der gemeente, heer Jaak Ja: 
sens. Steenovenstraat 35. Voorkeur 
gegeven - wofden aan ouderlingen, ki: 
leren en . vrouwen. Er zal een lichte, ve 
.goeding/.gevraagd, worden .voor de 'o 
kosten’ toridérhóúd.'bverwami’ñg;'--lie i 
enz.).1- '
3PORTHOEKJE / a  ' 1

W ielrijden: Donderdag 1.1. heeft Osc 
Goethals reeds eeri tweede zegepraal h  
haald, Voor den Openingsprijs .té Wi. 
nendaele* b ij ,.Torhout' warén 33, renrn 
aari den s ta rt versehenen. .

U itslag: 1.. Goethals ; 2.' Dé'schàcht; : 
:/.anae Wallé'; 4.. Huwel ; .5. Dekeyser.

De Breedenaar .heeft wéér ...een mai : 
tigen indruk gèlatèri eri stond gans,, 
ie t verloop. vari den wedstijd op h 
/oórplán. - r i  '  r i  , ;  /  ;  .

, Boksen: Twéé jóngens u it órize'"gt 
neerite dedèn. Zond ag 1.1. huri dèbui 
ils liefhebber.. Varide Casteele wori- c 
le punten ván Calèmeyn, te rw ijl Hel 
hoof tel n ip t op de punten bezweek vá 
ienësael. • , / ' / r i"
!N ENKELE w o o r d e n ... ;
./'— De formuliéreri voor aardappelkori 
•rukten z ijn  .nog steeds te r bëschikkiri 
van de belanghebbenden. Bevoorrading! 
jureel. School Ibis. .' : ri
’ — Voor het plaatsen vari klndefën ó: 

den butten, wèridë mén zich to t Mei 
Costenoblé,' Kapéllestraat 81; ‘ Breedeni

- i - - - ,

T

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Geen.' . ;
Huwelijken: B illiouw Esther met Fi- 

chefét Louis. r i
Overlijdens: Geen. '

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ■ • • • • • • ■ • * • • • • • • « • • • • • • >

EEN OOSTENDENAAR EXPOSEERT
In  de galerij San Salvador stelt de; 

Óostendsche kunstschilder Jef De Broek 
ten toon. De Broek kan het maar n ie t 
verbergen dat h ij v a n d e  . kust ; is, en. 
moest h ij voor ons een onbekende z}jn, 
we zouden al n iet veel .moeite hebben 
oiri te weten, van yvaar,hij komt en wát: 
h ij lie fhéë ïtri-'ri -v  r i a  r i j
; H ij -'Wèét de zee bizondèr goed weer 

te geven. Treffend z ijn  de lichteffecten 
b ij heiri. Op te riierkeri va lt «Avorid aari 
het strand» .eri «Zeemeeuwen». Ook zien 
\ve ér enkele „mooie pastels/, máár hét 
beste wérk , u it ' deze tentoonstelling is 
naar onze riieening «Ruwe:Zee». . ;
Fki"TEN :yAN DE WEEK ;T
1 r Belfóré Rolande "viel ir i ’t  w a te r/b ij 
de Carmersbrug, op rit pógeriblik dat ze
i i i  eeri roeibootje’wijdé stappen Zé werd
gered door Everaert' Roger u jt hét Ver-: 
brand Nieuwland. ' : :

— Daerié Georges yan S int-K ruis werd 
z ijn  fiets ontvreemd ter Ezelstraat. , ;

— De fiets ván Galle André‘werd ge-; 
stolen ín  het «Zwart Huis». r i

— Vlaminck Louis legde klacht neder 
b ij dé politie tegen onbekenden die 's 
nachts,’ dóór het keldèfvènster. in  zijn  
woning drongen eri ér zes tarwebrooden 
ontvreemdden. 1 * ;

— Zeven schooljongens werden in  over; 
treding genomen om beplantingen te 
hebben beschadigd . te r Guido Gezelle- 
laan. ■ • -  * >. .

— De duiker aan de Kerkweg en de 
Poellaan (Sint Pieters) stortte in ; het 
verkeer moést afgeleid wórden. j

— Ballegeer Alóis werd zijn fiets ont
vreemd in  de Houwerstraat. ?

— De fiets van Dhoet Godelieve ver
dween te r Koning Albertplaats.

— B ij de politie werden Mááridagmor- 
gen niet minder dan zes klachten neër- 
gelegd tegen onbekenden u it hóófde" vari 
rijw ieldiefstal.: - / , :

— Dinsdag namiddag hebben we vooi 
eén uu rtje  ónzèh beiaard'hóofen‘spélen.

. r iv : : ; .  a , i

BURGERLIJKE s t a n d
Geboorten:. Bossaer Raymond, zoon v. 

Julien en Gunst Leonie.
Huwelijken: géén.- 1
Huwelijksafkondigingen: Vlerick Joris, 

landb., . wonende te Nazareth en Van? 
steene Alina, z.b.,-wonende alhier; Marr 
chal W illy, Ingenieurr-architect, wonende 
alhier en De Roose Leonie, z.b., wonende 
te Oostende. <
Overlijden: Debeen Maria, 84 j „  echt.' 

Debrock Augustus.
NOG KRIJGSGEVANGENEN ri '

Tri aansluiting mét onze medede'eling 
van,verléden week aangaande dè krijgs
gevangenen In Duitschland. kunrieri w ij 
thans melden da t nog twee orizer inwor 
nérs in  krijgsgevangenschap vertoeven 
ril. beroépsoriderofficleren Scháppe Et,, 
le  sergeant, wonende Gróériendijk 47 eri 
Declóedt André, sergeant, wonende,Drift- 
v/eg; beiden vertoeven in  Stalag I  A.
OPGELET

Dé Inwoners worden hierbij dringend 
aangeraden' hun' oudé ráritsoeneeririgá- 
kaartén góed té bewaren’ ■ ’

Dé nieuwe zegelkaarten zu llen ’slechts 
af geleverd worden tegen 'afgifte van dè 
oude kaarten op een nog te bepalen t ijd 
stip. ’ * ■■•■■■* ■ .- 'r i ’ i
AARDAPPELKONTRAKTEN
Een beroep wordt gedaan op de rriensch- 
lievendheld van de landbouwers om zoo
veel mogelijk aardappelkontrakten af te 
sluiten, met inwoners van onze gemeente, 
i Landbouwers der gèmeenté, op U be
rust de groote verantwoordelijkheid, om 
èllé volksgenootén in het bezit te stelleri 
van den aardappelvoorraad 1942-43, door 
't afsluiten van regelmatige kontrakten 
vóór den 15 Mei a.s. = : - v  ;

Het parool moet lulden: «Iedere’' in 
woner ónzer : gemeènte, wat ook zijn 
plaats zij, welke h ij in  de maatschappij 
bekleedt, zal door Breedensche; landbou
wers van eén aardappelvoorraad worden 
voorzien»! - • ri¡

:LandbouWers! De bevolking rekent op 
U, 'he t * Gemeentebestuur1 rekent : op U, 
ook w ij rekenen ;óp ;U  en hébbenihet 
stellig vertrouwen dat U het ala een

mértnavr

’ ■Y- • ’ '-Y, ’ / ;

BÏankehbGrge
APOTHEEKDIENST

Ö p: Zondag ¡ 5 April (Pascheri) zal ' dá - 
ripotheek K. Warmoes h o è kK e rk - 'er • -/ 
Pàul Devauxstraat, gansch deri dág öper
z ijri '.\v ...: ;;

Op Maandag: 6 A p ril (2é í ‘aáschdí _ 
zal de apothéek J.: Segácrt; hoek yis- 
schers- en Weststraat, open zijn.
FONTEIN lERSDIENST
; Vanaf 5 April to t eri met Zaterdag 11 
A pril zal de fonteinier Wittevrongel A. 
Sergeant de Bruynestraat 63, : den dienst 
-waarnemen. \< : >; -o
KON.G1LD ST, SEBA STIA AN .,
Van Máerlantátfaát .

Op Zondag 5 April (Paschen). Op lig 
gende wip. Begin 3 ure.. Béschfijy irig  .yan 
500 fr. geWáárbprgd öp. twee spélen hóo- 
go. 20 primé’s van. 5 f r ;- méér, Inleg 15 
fr.,. terug 49¡ fr . ¡Gratis 140 fr .; laatste 
drie.: vogels 40-30:20 meer pius den af- 
geschoteri yógel; 50 fr. voor de drie kléü- 
ren. ' - - , / r i  r i .

Op staande : (overdekte) wip : Beschri j -  
ying yan 5Ö0 fr. gewaarborgd op 2 spélen 
hooge. 20 prime’s vari 5 fr. riieér. ïrileg 
15 fr., terug 10 fr. . , .. . . ; /
. Opgelét! Op Maandag 6. April (tweede 

Paaschdag j.Ö P  staande (overdekte) 
wip: Groote schieting. Beschrijving van 
500 fr. gewaarborgd. 20 primé’s ván 5 fr. 
meer. Inlëg 15 fr., terug = 10 : fr.

G p liggepde, wip.¡Beschrijving ,vf»n. 200 
fr i 'gewaarborgd. Tnieg“ 8/75' fri, ‘terug 6 ff. 
Bégiri té 3 ure. Mèri is niet . verplicht op 
de tweë 'wippèn té  schieten; , ’

Iedereen is. er welkom. '' :
•BéSchrijverst De'Keyseri Jós., Claeys 

F r.,‘Syboutrif., Sègaêrt Juste (zoon) en 
Willèms Pierré. ' ! '
CINEMA’S : v

Programma van Vrijdag 3 to t - en met 
Donderdag.9, A pril: ; : '

CÖLis e e , Kerkstraat/ — .1. Ufa-actua 
lite iten; 2. Documentaire film ; :3. vTwee 
Vrouwen», mét Olga .Tchechowa, Irène 
von Mayendörff eri - P au l, Klinger. : r i  

PALLADIUM,. Kerkstraat. . Ufa-ac 
tualiteiteri; 2. Cultuurfilm ; 3. «Weén- 
sche Bagatellen» ¡met Marté Harell- Hans 
Moser en -Paul Horbiger. f ; ;

Opgelet! Zondag- en Maandagnamid- 
Jagvertooning te 3 u.; avondvertoonin- 
gen /te .7.30 ure.
WEEK VAN HET ROOD KRUIS

Dat, de Blankenbergsche bevolking n iet 
onvéfschillig ' stáát';téri* opzichte, vari ,het 
Itopd rK fiiß ,, getirigl/, de/'igriciptë/ tpèlóöp 
tót ’déh'w irikèl, v a h á f/d é 'Öpenlri'g^ óp 
Zaterdag 21 l.l:, 'maar dát de sympathie 
voor de werking yan¡het.Rpqd;Kruis;zoo 
¡groot is dat alle véfwachtlrigen yêr over
troffen wérden, heeft het bestuur nooit 
durven denken/". •'ri- / r -ri ’

Zondag 29 M aart zal láng, in  hét ge
heugen vari onze bevolking gegrift b li j
ven, warit. pp diëri datum werd óp wáár- 
dlge'wijzé de¡ succesvollë wéék gesloten.

De¡ geldinzamelingen en verkoop ván 
Róodé-Krüisvlaggëtjes/hèbbéri het rorid 
spmme.tje. vári¡mlriimúm fr. 20.000 opge- 
braçht., Tóëkömëhdé/weëk zülïéri. w ij ,de 
juiste cijfers opgeveri. • ... -- . Z,

Het bestuur acht het zich een aarige- 
namën en gebledénden p lich t de bèvol- 
kirig, vari harte' te- dànkën voor.' het 
prachtig gebaar vari' mërischlléveridhèid 
eri sóUdaritéitsgevóèl. teri., bate ván’' ;de 
Belgische krlJgsgevangéhenV . '; "
ACCORDEONWEDSTRIJD TE BRUGGE

Ziehier: dé vólledigè uitslagen ván het 
tornooi gehouden te Brugge, w aarb ij’ de 
Blankenbergsche jongens ën meisjes zich 
flink wisten tè rangschikken: ,v 
; 11. Eeré-afdeellng. le  P rijs met meda- 
lie": H. Maurits De Corte. -

2. Afdeeling uitmuntendheid.' le  P rijs 
met onderscheiding: Mëj. .Marie-José 
Vándevóort. v ,

3. Eerste afdeeling. le  BriJS mét’ me- 
dalie: H. Marcel .Cattoor; 2e p rijs : H. 
André Van Ryckegheiri. ¡

4. Derde áfdéellng. le  P rijs 'met beker, 
uitgeroepen kamploeri Vari' Weát-Vlaah- 
deren: H. Luclért G illlaë rt: le  p rijs 'm e t 
medalle: H. André Kimpë.' ' i : ?
■5.- Vierde afdeeling (12 Jáár).-le  Prijs 

met medalle: Mej.. Lydie Van Paemel.
Een speciaal woord van gelukwenschen 

voor leermeester H. , Máur,, De ¡ Corte, die 
bulten z ijn  pérsóónlljkèri fraálen . u it
slag met zijn v ijf  leerllngeh ál die.rtiooie 
eerste prijzen w ist te ' veróverien to t eere 
van de Blankenbergsche Séhaàf accor
deonisten. ■ : ;; J ; -
BURGERLIJKE STAND , r i  "

Geboorten:, De Bruyrie Maria, Zéelaan 
144," Byl Aririièri.Llsséwegë; Vari Cfaey- 
nest Lydie,’Gróeriestr. 12. ' - ■

Overlijdens :• Catteéuw Henri,;96 J:i U lt- 
kerke; Preem Joanna, 82 J., y?ed. De*Vos 
César. Consdericëstraat 35 ; Déstlckere 
Jaák, 9 maanden,' Kèrk’str, 102; De Rycker 
Marie, 73'4y‘Wed¡ Stofs1 Danieli Oudstrlj- 
dersstraat 52; <. ■

E lesnaar : P. VamHnbsrcfts.

ri>.~V


