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HOOG-

WATER
JUNI ,.

ra. a.
1 Z—.— 12.00
2 2 O.18 12.43
3 M 1-00 13.21
4 D 1.01 14.01

2.20'
3.00
3.38
4.19
5.O4

5 W
6 D
7 V
«Z
9 Z

10 M
11 D
12'W
13 D

6.56
d.02
9.07

15.13
15.56
16.37
17.23
18.20
19.28
20.37
21.37

.31
23.1815 ï

16 Z 11:38 —.—
17 M 0.04 «2.22
18 D 0:48 13.06
19 W 1.31 13.50
20 D ^2.15 14.35
21 V 2.59 15.19
22 Z 3.44 16.06
23 Z 4;32 16.58
24 M 5.29. 18.01
25 D 6.39 19.17
26 W 8.02 20,37
27 D 9.17 21.45
28 V 10.16 22.39
29 Z 11.05 23.24
30 Z 11.47 .—

Vanaf 8 April
tot 7 October töo-
nen As uurwerken
aan land een uur
Uter.
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De Oosterschelde

EI¥ORK| de Mossel- en Oesterteelt
)STENDE|
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Dat de Schilde, bij .het verlaten van Bel-
: op Nedèrianuschen bodem Dringt, om_.e
:h pnnucideüyk;. m .twee vertakkingen te
itsen, waarVan "dc-;eène Noordwaarts ge

icht Ü6itè'r;ScKe3dê,''ïje'. andere \Vestwaart
tricht, _\Vestier:Schelde, Werden, genoemd

it was, Vat rrjèn "ons in onze 'vlegeljaren op
:ool leerde. .. ,

In werkelijkheid', "verdeelde elk dezer ver
akkingen zich op zijn beurt in verscheidene
leinere vertakkingen. - • •
De bijzonderste loop der-Öostervèrtakking

ereikte echterede' Noordzee, op. ;een kleine
(stand strc|orna.fwaarts van Zierikzee, nada
j langs'.Bèr'gien-op-Zobni, tusschen de eilan
en : "'J"koï'en~"en " Zuid-Beveland, vervolgen:
sscheW.Vaè'.'eijanden Noord-Beveland en
;houwen. nasd1 gevloeid. . . . . . .
De bijzonderste, loop der- Wester-Schelde

ereikte bok de Noordzee aan Vlissingen.ne
oonls'het';nu • ttog'iff. ' .

In vroegere -tijden,-was-de Ooster-vertak
ng de bijzonderste verkeersweg voor. scheep

aart, tusschen de haven van Antwerpen en
e' zee. Later verminderde deze waterloop
an diepte, door >hét feit dat de aansh'b
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polders .van te maken..
Verschillende' genten en kreekcn, 'werden

e eene na de andere af gedijkt, en het schijn
at ormjtieeks .1850, .deze'Jstroomvertakkins

hare Zuidelijke 'richting tot niets anders
leer diende; dan voor de binne'nvaart. Bin
envaart, waarin • de 'scheepvaart tusschen
lijn en Maas eenerzijds, Antwerpen en Bel
ie, anderzijds,, het grootste, ^aandeed had.
Sinds geruïmen tijd is de Wester-Schelde

e bijzonderste'wat'] grooté.scheepvaart be
cft. Het schijnt echter, dat deze'vertakking
loeger niet. bestond, of tenminste dat zi'
s stroom niet bestond. Aan' de ernstige p
erstroomingen die zich jrj 1377, voordeden
ou heï'dienen'gëwefen, <ïat|het stróombet
ch gefvormd. heeft,--daar waar de lage en
noera«achtige gronden bestonden, om. ziel-
crvolgens te .yerbreeden' en te verdiepen
oor het'Welken',der tijen ch stroomingcn, en
cnslotte- het--uitzicht te krijgen, dat wij nu
ennert. - - ' " * . . . *«*
Zooals me*n wee!t, verdeelt de Schelde zich
j het doordringen op Nederlandschen bo-
em, in tweX .vertakkingen zooals vroe-
er. De Oóster-verlakking,' die zioh Noord-
aarts bij Bath. richtte; éft.:die Bergen-op
oom voorbijvloeiHé,"werd afgeschaft, en nu
üjft nog enkel fde Wester^viértakking ovebr,
e aan Vli&singén de Noordzee bereikt.
Ongeveer op he'tzelfde tijdstip, schafte de

ederlanci'che Regeering ook. de; Sloe'-geul' af.
'ezc geul 'dfd'zioh tuwichert.de wilanden Zuid-
'oveland en Walcher*n .bevondt, verbond de
Vee Schelde-vei takkingen.
De twee geulen of vertakkingen, waarover

ij het hebben, werden rond de jaren' 1864
1866, door onze Noorderburen bij middel

an dijken afgesloten. En zooals WÜ het in
'n onzer studiels vermeldden, gaf het uit-
oeren van deze werken aanleiding tot hevig
role-st vanwege dé Belgische Kegeering.
Wij. moeten echter aanstippen, dat de Ne-

irlandsch'e Administratie het Kanaal :van
uid-Beveland (Hansweert-WemeIdingc),-ge
raven had, vooraleer incjt de indijking dezer
'cc stroomvercakkingen te beginnen, als
•k het minder belangrijk Kanaal : Vlissin-
n-Middelburg-Vere. Zoodoende hield zij de

-rbindingen tusschen de Oos"ler-en de Wes-
r-Schelde;, in stand. Van den beginne af,
aren met die, gestichte verbindingen grootc
^gemakken gepaard. Bij zoover, dat zij hè
en, door het drukke binnenvcrkeer, werke-
k ontoereikend zijn geworden.
Dit vraagstuk, is het voorwerp van actie-

onderhandelingen tusschen de twe^s be-
nghebbende ^rdgccringen.

In onze zooeven aangehaalde studie, had-
4 'n wij een paar woorden gezegd, over de

dijking dezer twee Sehelds-vefrt&kkingën.—
ij hebben ons zelf afgevraagd,' óf de talrijke

belangrijke aanslibbingen die,zich in de
" tachtig jaar, in den Braakman rfeb-

n.^^oorgedaan, .niet gródte'nde'ejls aan Ket
>c.h«ffen dezer vertakkingen dient gevreten.
Alleen deskundigen, zouden ons daarop- een
'«aafd antwoord kunnèh .bezorgen.
W*t ,on« .echler opValt, is dat dagelijks
ns'ibbingcn zfch^ nie\ alléén .in'iden' Braak-
ifi hebben yoorgeda'an, maar öbk fn tfen
oot gedeelte der poster-Schelde. .Want de->
laatste is in'de Zuidelijke en Oostelijke

merkelijk e'rger geworden. Sterke
nslibbingen,' en belangrijke bezinkselen
'>ben zich 'eWaar opgehoopt, namelijk in
nabijheid -van • Be rgën -op-Zoom ,v«naar reeds
rijke polders aangelegd, en waar nog hon-
den hectaren schorren voor Kei indijken
» ziin. , - . ; ' • • -' '.' / '"

geldt voor de streek .van Vere.
» is,do» niet alleen in rfe We»ler-ScKeIde,
't hoofdzakelijk den Braakman, maar ook
de OosterscKelde, dat Kei afdijker» der ttets-

^m'i Van Bath e*n Sloe,' hunne invloed hebben
.Jl'en merken.

i

[Het kom» on» voor, dat het ni*t van l e-
n3 ton ontbloot wefen, een* na (* gaan

J of het sluiten der Vermelde geulen, en de
-aanslibbingen en bezinkselen daardoor ve(r-
oorzaakt,- een invloed gehad h^bbsn op de
visscherij op ie Oosterse.i*Me.

En wél bijzönderlijk op de oesïer- en mos
selteelt. •

DE MOSSELENTEELT
Wij hebben straks het noodlottig uitwerksel

dat het sluiten der vermelde geulen op de mos
selperken in.de Westen.';:: i.-., rt bij/onder-
lijk in den Blaakman, schijnt te hebben
verwekt,-vooruit gezet.'LJf- mosselperf.bn ~hc:b-
ben zich geleiddlijk stroomalwaarts ver-
plaatst, om er de noodi";e strooming er; diep-
texvoor hunne voeding te.-vi.»*l^rj. tn op dit
oogeubük bevinden u- zcl.lr<i:t:n geworden
mosselperken, die er no;j zijn in de oii!"id-
deliijke nabijheid der monding van den Braak
man, zich in. gevaar...

l Men zou dus kunnen zeggen, dat de mos-
selénteelt in den Braakman aan het verkwij-
nen is. '

Wat nu de Oosterschelde betreft, wordt de
mosselentcelt er sinds verscheidene jaren.mnt
welslagen, op groo'te ichail /uitgebaat. Men
,lrpf« er«y'roegcr-. talrijkerfnaUuirljjkiïïrnoss
banken aan, alsook zaad -^-' aanslag plaatsen.

Sinds-zekeren tijd, zijn die banken en aan-
slagplaats^èn zeldzamer, geworden, en men
vindt er thans -meestal kunstmatige niosseil-
banken.

Het getal dezer laatste.is aanzienlijk, uien
vindt- er- bijna in alie xeïUikkaigén der vroe-
gere .strpprn-arm, narritlijk ir. de streken van
lolen, Duiyelland', Icrscke, Zicrikie':, Bruy-
nissc, enz...

Deze 'nlosselbanken, worden ' er met hon-
derden aangetroffen en pp -gebied yari pro-
ductie en. waarde, oyertretfen'zij aanzienlijk
deze der Westerschelde, en van d'en Braak-
man ; zelfs wanneer deze laatste .hunne bloei,
tijdperkert kenden.' •

•Welnu, sinds eenigcn tijd is de productie
der vermeide mosseïbanken sterk verminderd.
Dit tengevolge van het tot stand komen van
aanslibbingen en neerslagen, die de stroo
mingen • verplaatsen, -hun snelheid vermin-
derden en de diepte pok. . • '

Ivlcin trert er oiA zoo te zeggen qezcltde
verschijningen als in den Braakman aan.—

efc :is te -zeggen : het uitputten der mossel-
banken, en hunne geleidelijke verplaatsing
naar de diepere wateren, namelijk naar de
mondingen.

Zoo komt het, dat ten Noorden yan Wal-
cheren, waar vroeger zeer geschikte plaalsen
voor ! anden ware... u: nu ong maar enkele
mosseïbanken meer bejiaan.

En 7.00 ook zijn de mosseïbanken. op clc
plaats ':,. «De Pil»"- genaamd; in .de -zandkréek
van de'. «Vpndelingenpjaat» én .pp verschei-
dene andere plaatsen totaal verdwenen.

Naar alle waarschijnlijkheid, veroorzaakt
liet sluiten der «Bath» en «SloeJ> geulen, nu
op de mo-sselbanken der Oosterschelde, de-
zelfde uitwerkselen als hetop deWejfterschelde
en den Braakman, reeds deed..

Maar de mossclkweck.-rs der Oosierscheidu
leblicn nog andere >o:(jen :

Men weet dat zekere organismen die onze
^oorderburen «pijpworm^n» noemen, op
lunne mosseïbanken zijn verschenen, en dit
sinds verscheidene jaren.

Het zijn een soort aarde worme'n, dî )
soms do mossolbahken, belangrijke schade

ebrengen. Door hun pndergrondsch wqeleni
drijven zij het zand naarde bodemoppervlak-
:e en verstikken aldus, de mosselen. Én men
weet dat mosselen in zand niet leven kunnen.

Vóór eenigc 'jaren waren die organismen
op de mosseïbanken nog onbekend men
iceft ze rond 1929—I93U waargenomen, en
lindsdicn hebben zij zich snel ontwikkeld.

Een groot getal mosseïbanken zijn er zoo
mede gekweld, dat hunne uitbating niet ver-
der een mogelijkheid blijkt.

Eén jaar i» soms voldoende, om een
uitmuntende mosselbank ermede te ov^rwel-
ligen, en hem onbruikbaar te maken.

Deze verschijning doet zich in het grootste
edeehc der Oosler-Sehelde voot, en ont-

moedigt de mosseik weekers.
DE OESTERtEELT

Qtti^e^Ooaterscheldc «cnljnt de» oesterleelt
r'niet beter aan loe, dan de moasélentjgllf.

Zooals wij in een onzer andere «iudic» vér-
ncldden, zijn de oesters aldaar 1-aan%eta*V
!oor eert organisme, dal sinds, jartm «n/dé
flngclschc ocslorparkcn voorhanden is, 'w'»"
et «slipper-limpcd» wordt genoemd.
Tot vóór enkele jaren, waren die organis-

men in de Nederlandtchc wateren weinig of
liet bekend, maar zè.'zijn zich in de laftUle
ijden zóó gaan vermenigvuUigon, dut hun
langröeién op 10(T% per: jaar wórdt g-cschat.
ïc.n beetje, overal treft 'meti deze aangroei

, de oesterparken der Oo»terscheld>: aan.
Het is een ware plaag'voor dé oestërteelt,

aar deze organi»men, de ontwikkeling der
esters belemmeren 'en hun smaak verlichten,
Isoolc hunne kwêliteit. * '
Vóór korten tijd, heeft men oeïttctschéxlpen

wonden, waar er 20-en 30 van dus dleitje*
p vast zaüen. Hel zal uiterst moeilijk we* ejfi,

van deze; diertjes te ontdóeni, oivi d«è ze
uiten het w»t«r kannen leven en st^nd

ioud«n, Ook omdat het' middel sd« men g«-

Heldenmoed beloond

De bemanning van de 10.25 gedekoreerd

Woensdag had in het lokaal van die F'êch.
a Vapeur «.-en eenvoudige maar schoone
plechtigheid plaats.

Waren aanwezig : John Bauwens als vice-
consul van ljortugal, de h. Schepen Vroome,
die de stad Oostende vertegenwoordigde, de
h. Vehhot Ci., bestuurder der VisscUersha-
ven, de Walerschouten tSarbé en Liëgeois,
Ct Fiette yan da reddingsdienst, Sorel, Ct
Coutteaux, belet vertegenwoordigende de h.
Wuylens, bestuurder der « Ibis »• en
de bemanning van de O.25 bestaande uit :
schipper Christiaens K.arel, hl. Z.wertvaegher,
motorist ; L. Ohys, Lambrecht kemi en L.
Dewilde, matroos ; Richard Mus, jongen.

De heer J ohn Bauwens • verwelkomt de
aanwezigen en zet de reden van deze kleine
plechti;jheixt uiteen.

Hij geeft daarop lezing yan het zeerapport
van den schipper, dat luidt als volgt :

" ' ' '

«Wij vertrokken uït Oostende pp 5 Oc-
tober 1934, om | O u. 's 'morgens met be-
stemming de. yischgronden der Portugeesché
kust, waar wij toekwamen op 9 October om
l l ,u. 's avonds met «Barra .Nova O. Z, O.»

-IJ} - irtijjen -'af. ',T.̂ '?r" #•': "̂ r ,-i'rr ">».*.•••'• "*i'ïr'">»»;r^*;
Óp ( 5 . October om 4,50 u. "s avonds be-

merkten wij een visschersvaiartüig, dat hulp
verlangde, bij middel van vlaggen ; onrnid-'
dëllijk hebben xvij onze korre ingehaald en
koers gezet om hulp te bieden. 'v

Dit was mét Barra Nova Z. O. 8 mijlen .af;
Om 5 u. bemerkten wij het vaartuig welke

aan 't zinken was, er woei op dit oogenblik
een storm uit N. O. met hooge zee.

, ,Wij. manoavreerden in den loef van hér
zinkende vaartuig en gelukten s'lech'ts na dé
4e maal, de bemanning bij ons aan boord te
nemen ; het bleek te zijn de gansche be'-
manning bestaande uit zeven personen toe-
behoorcnde aan het yisschersschip «Maldito»
van Leixoes.

Wij heben dan koers gezet naar Leixoep
en daar wij geen mogelijkheid zagen de ha-
ven 's nachts aan te doen, waren wij ge-
dwongen ons schip op zee te houden tot hel
dag werd en staken de haven binnen op l ó
October om 8,30 u. 's morgens en landen er
de geredde bemanning.

De ondergeteekcr.de stuurman van 0.25
heeft aldaar ontboden geweest bij de Marine
Overheid en het Belgisch Consulaat om er
zijne verklaring, ten beste mogelijk te doen,
daar hij geen taalkennis heeft».

De stuurman : Christiaen K.
Gedaan te Oostende, 24 October 1934.
De getuigen : L'. Ghys, ma'troos ; Lam-

brecht Remi, matroos ; L. Dewilde, matroos;
H, Zwertvadgher, motorist, Mus Rich. jon-
gen.

Vervolgens wenscht hij de bemanning in
naam van de Portugeesché Regeering geluk
en decoreert hij de helden van die redding

••••••••••••«•••••••••••••••l

•J l
vooïf MOED.ZELFOPOFFER1NG & MENSCH-
LjIE^ENDHElD.

HULDE VAN HET STADSBESTUUR
Schepen Vroome in naam van hét

endsche Gemeentebestuur en de bevol-
wenscht hem op zijn beurt geluk er.

druËt zijn bewondering uit voor ons knap
VJaalmsch .visschersras, dat sedert eeuwen een
voorbeeld! is van moed, zelfopoffering . en
werljlust.

§: .is aan hen te danken, zegt hij, dat
nde thans op een prachtige vloot mag

bogen en steeds zal he't gemeentebestuur fiar
gaan op zijn visscherszonen.

I|Ê HULDE VAN DEN GOEVERNEUR
Hij geeft tenslotte lezing van een hulcle-

telegram aan schipper Ghristiaens door den
Gpèyemeur gezonden en luidt als volgt :

fÖe" Goeverneur biedt aan U en uwe man-
scKappen, zijne bewondering en gelukwen-
schffin bij gelegenheid- ven uwe onderschei-
ding, door de Portugeesché Regeerïrig ge-
schonken als belooning yan uwe moedige
redding».
H H. Baels.

Belangrijk Bericht

aan de Uitvoerders van

Garnalen

naar Frankrijk

Tot nader bericht mogen de uitvoerver-
gunningen voor garnalen, bestemd • voor
Frankrijk,- alleen aangeboden worden aan de
grenskantoren Adinkerka-dorp, Meenen en
Moeskroen.

De belanghebbenden die langs een ander
kantoor wenschen uit te i. laren dienen daar-
van schriftelijk de reden op te geven aan
den Heer Waterschout hunner omschrijving.

The international Faint

& Compositions 0° Ltd
LONUON

ALLE .SOORT SCHEEPSVERWËN
l>e VverelüückenUe «cuppcrpaint» voor

Mouten &cüepen
De « Trawlers Compositions faiius »
.1* en 2" kous voor Stalen • Schepen.

De Speciale Verf « Qalv'ex » •
— voor Bronze Schroeven — •

'r"''Onî  i& sluiten verheft
^jn g'Ias op de gezondheid e:
der bemanning van de O.25.

EEN OPMERKING.
Wij hóperr dat de Hoogere Overheid der

gelijke daden van rrio-ïd en zelfopoffering in
de toekomst op plechtige wijze zal vieren op
«ïen eersten Zondag van October tijdens d
uitreiking van de diploma's aan leerlingen ei
stuurmans.

" J
liétr7f auWeriJ l Agënteq 'en bepothouders:n de heldenmoed l ** . .

OSTEND STOK£S & ROPEWORKS
N.-.V.-

5, ZUIDSTRAAT, 5 — OOSTENDE

Standard

Gas - Oil

! A. P. C. •••••••»«•••»

HEEL DE WERELD DOOR ;

BEROEMD EN GEPREZEN

' \merican Petroleum, Company,

>ruikt om ze te vernietigen hulploos is. Ge-
zien het hidrin bestaat, de jonge oesters naar
andere gronden over ld brengen, maar men
dient aan te stippen, dat op dit oogenblik,
de jonge oesters dan reeds dragers zijn zoo-
liet van de diertjes, dan toch tenminste van
uinne kiemen.

De Nederlandsche Regeeririg beproeft het
.rlaag met .alle, mogelijke middelen ,te

)è»trijdén. Maar lot nogloc, blijken hare in-
•pannïngeft vruchteloos te zijn^geweest, daar
de kwaal zich meer en méér uitbreidt.

• Men weet dat de Oosterschelde, in hoofd-
:aak de streek van lerseke, de vermaarde

ZeeuwseKe oesters voortbracht, die door
ransch Europa naam en roem verkregen. —
•Junrte overvloedige productie, bracht rijk-
lom aan een belangrijk gedeelte der bcvol-
cing aldaar,

wij vernemen tenslotte, dat de Nejder-
andscKe oesterkweckers van ' Kunne Regee-
ring de foelalïrïg verkregen jonge FranscKe
oestertjes in tft voeren, om ze op hunne per-
ceelen uit Ie zaaien, en om aldus een totaal
litsterven te vermijden.

Wij zijn echter de meening toegedaan, dat
voor de inftrosio der organismen die de oes-
erleclt zoo hard komen' te staan, gee.n ver-
>inding bestaat mdt het afschaffen der ver-

melde Schefde-veirta1ckïn«ren,
Antwerpen, 18 Mei 193$.

E, DE BOCK,

Shel

; DARKY GHARLIE
i, CO»

Mijnheer de Uitgever,
Kunt U mij laten welen, door middel van

Uw geëerd blad, welke de naam is welke on-
ze visschers geven aan :

«SEYMNOKHINUS LICHIA»
door de Engelschc- visschcrs genoemd : «Dar-
kic Charlic» en ook op sommige plaatsen
«Sweel William».

Dank op voorhand.
JAN.

Dit 'stukje werd overgemaakt aan onze
zeer knappe en goed op de hoogte zijnde me
dewerker, den heer L. Vcrbrugge, die ons
het volgende meedeelt.

DARKIE CHARLIE OF SWEET-WILLIAM
'; ; Dit is de volks- of dialcctnaam door de
Engelschen gegeven aan een soort kleine
haai waarvan de wetenschappelijke naam is :
Söymnua lïchia en niet Seynmorhiaus Lichia
zÖOaJs onze briefwissclaar dit woord* spelt.—
t}ezc haai wordt dikwijls verward met de
Sjpinax Niger waarvan hij weinig verschih

i zij worden samen gevangen.
Beschrijving van SyeVnnus Lichia :
Familie : Spinacidae.
Kenmerken : Twee' rugvinncn zonder $le-

kel*, de t\vee vinnen verwijderd. Geen aars-
vin. " Huid zwart met kleine schubben be-
dekt. Mondopening onderaan. Neusgaten op
het einde van de snuit. Tanden klein en
scherp.- Kieuwopeningen nauw.

Deze haai wordt gjvomlcn in het Weslen
vin de' MidrJcllandsche Zee bij de Porlugee-
*ch« Kust è'ii de wateren van West-Engpland,

Spinax Niger verschilt van Seynmus liehia
koofdzakclijk door de stekel die bij de rug-
vin «taat.

Spirtax Niger wordt ook bij Y«land gevon-
jen en bereikt daar een lengte van drie voet.

) beide haaien worden niet vermeld in
Beneden, noch in Gilson : los poision

l'Oslcftde ; ook niet in de Hollandsche Wer-
Iceh^éft dit Verklaart zich omdat deze haai
nieY m de Noordzee voorkomt.

Ik heb er nog in de vischmijn gezien ; te
Vfitford wordt hij dikwijl»' binnengebracht.
Möé. pnze vwschers de'zé soort noemen zal
ónze ' Drief\vjs»elaar nu gemakkelijk door
onze beschrijving kunnen uitmaken.

Dé determineering van die haaien vindt
men in de Engelsche wetenschappelijke wer-
ken.' J . f , Jenkin»; FisKér of tK« British Isles,
mag, hiervoor aanbevolen worden.

, L VERBftUCGHE,

De Aanvoer in Mei ter

Oostendsche Vischhalle

De opbrengst van den verkoop van visch,
in de vischmijn van Oostende, bedraagt voor
de maand ïvlei 4.961,959 fr., 'tzij 56>.ö84,5ü
fr. meer dan voor dezelfde maand van het
vorig jaar die 4.394.074,5U fr. bedroeg. .

Daarin komen onze motortreilers tusschen
voor 4.000.863,50 fr. ; de stoom'treilers :
959.855,50 fr. ; vreemde visch 1.240 fr.

De aanvoeren in gewicht, bedragen voor
dezelfde maand 1.635.679 kg. tegen kg.
1.254.42 l voor dezelfde maand van het jaar
1934, wat niettegenstaande alle geschreeuw,
een werkelijke verbetering daarstelt.

Voor de eerste vijf maanden van dit jaar,
de opbrengst van ycrsche visch, haring,

sprot en garnaal nie'c inbegrepen, 26.675.886
fr. tegen 24.823.029, l O voor dezelfde perio-
de van 1934. Hier valt er dus een verbete-
ring van 1.852.656,90 fr. of ongeveer 6 %
vast te stellen. De aanvoer voor diezelfde
periode bedraagt 7.801.952 tegen 7 . 2 1 7 , 1 7 5
kg. voor dezelfde periode van 19.34. Ook
hier valt er dus een verbetering waar te ne-
men van 584.777 kg. of meer dan 8 %.

GARNAAL.
Gedurende de maand Mei werden niette-

genstaande he't slecht weder 98.170 kg. gar-
naal verkocht voor 499.771 frank, 't zij te-
gen gemiddeld 5,09. Voor de vijf eerste
maanden van het jaar beloopt die aanvoer
345.492 kg. verkocht voor 1.708.129 fr. 't
zij tegen gemiddeld 4.94 fr. per kg.

|

PRODUKTEN
GAS-OLIE — ESSENCE

PETROLEUM
SPREKEN VOOR ZICH ZELF.

Voor de

Alle rad'icluisteraars hadden Donderdag-
avond het .genoegen voor Kadio . Brussel,
Vlaamsche golfleng'tef, den bestuurder van ao
nieuwe Visschershaven van Oostende te hoo-
ren. De, heer .-Gustaaf Veithof werd een in-
tervieuw afgenomen nopens de nieuwe yisch-
mijn, verkoopshallc en bureelen, aJsook de
nieuwe visschershaven, met slipviray, ent.'..
• Spreker heeft inlichtingen verstrekt over
.de betcekehis yan de ingebruikstelling der
nieuwe visschershaven alsook over de-bedrij-
vigheid die er héersch't ;-'hij <Je^: uitschijnen-!

:waaïpm difbelangi:ijk"cbrhplex; l^ón^bijdfai^
gen tot de verbetering van de'vischnijverhéid
e,n de ontwikkeling van den visohhandel ; hij
heeft ook het gebrek aan degelijke verkeers-
middelen' uiteengezet en bewezen da't de visch
nijverheid erg' van de krisis' te lijden heeft ge-
had, maar er nu een verbetering is ingetre-
den-

Hij deed nochtans uitschijnen dat, zoolang
al de ondoelmatige maatregelen de plaats niet
ruimen voor een algemeen vrij ruilverkeer,
de vischnijverheid nog immer bijstand en
hulp zal vorderen.

Hü deed tenslotte beroep op de medewer-
king van de bevolking om meer visch te
eten en wees er op, dat alle visch 's rnorgens
te Oostende gelost, 's anderendaags 's mor-
gens reeds in de verste steden van het land'
kan besteld w°rden.

Wij betreuren dat deze intervieuw niet tij
dig genoeg vooraf bekend was om elkeen be-
ter te kunnen inlichten.

Tevens ware het nuttig voordrachten ve:-
dien aard en vooral gaande over meer visch-
verbruik nu en dan te herhalen om vooral
ket Waalsch gedeelte van ons land beier in
te lichten

Voor alle soorten Prima
^^^^^^^^^^^^= f , ' ,.

Noordzee - Visch

N.V. Ymuider VISCHHANDE;

H. GLASTRA &
YMUIDEN — HOLLAND
Fele'gr. adr. : GLASTRA - YMUIDEN
l cl t f. 4241 ••••••••••••••*••,

Goede invóer-yerte-
genwoordiger* gevraagd-

. ^ -^ -

Onze gariiaaluitvoer en de

benadeelden

(Ingezonden),

Verleden
schoven.

woek wegens platsgcbrek ve.r-

Mijnhecr de Bestuurder,

Ik bcn:zcur spijtig u te moeten tnededcelcn
dat. ik reeds verscheidene malen pijnlijk ge-
troffen geweest ben, bij het lezen van som-
mige bijdragen verschenen in «Hei Vissche-
rijblad» niet alleen door den inhoud der bij-
dragen zelf, daarvoor zijl gij immers niet al-
tijd verantwoordelijk, doch wel door de zoo-

ezegdc «nolas der Redac'Ue», die toch zoo
likwijls mi.^ptaatst zijn en hel be\vU» le-

veren van partijdigheid. Als ik hel goed
voor heb, heer Utigeyer, hebt gij er meer-
malen op gepocht aan onpartijdigheid te
doen, doch herinner ik mij, meermalen irï
uw blad gelp?<>n te hebben, dal uwc uitgave
geen weekblad, doch we) een vakblad is Ei
door vakblad meen ik te verslaan, een blad
ertoe strekkende, zijne lezers van olies in te
ichlen, wat mei hel vak belrekking heeft, de
joede verstandhouding onder die vakmannen
tef verwekken en aan te. moedigen, alle on-
recht bestrijden, van waar dit ook moge ko-
men, alle krachten inspannen om dit onrecht
!«. doen herstellen, kortom voor ge,"ene moei-
lijkheden terugwijken om Ket vak (in dees
jeval vitohnijverheid en vischnandcl- te doer<
ilocïen, ten y/elslande van «l zijne belang-

hebbenden. Kn als at die voorwaarden slip'.
nageleefd wórden, dan is dit blad wczcnllijK
een vakblad dat nie't alleen door al zijne vak-
mannen. lezers gretig za\ gelezen worden, doch
tevens bij hen, -den wcderkecrigcn steun zal
vinden, onontbeerlijk voor zijn bertaan.

Dit gezegd zijnde, zoo heb ik in u\v blad
van 21 Mei den tekst gelezen van den om
zendbrief aan gai*naaluitvoerdcrs, waarin r!;-
hc'er algemeen Bestuurder Devos de aandacht
trekl vian de houders der vergunningen gf\-
dig voor den uilvoer van garnaal naar Frank-
rijk, dat elke voor Frankrijk' bestemde zen
ding schaaldieren uit België herkornstig, moei
verge.zeld zijn van hcfc gebruikelijk contin-
g'enleeringsgetuigschrifi.

Het was algemeen gekend das vanaf 15
Mei de Fransr.he regeering, aart zijn* ingeze-
tenen, vischhandelaar*, de vergunningen ZOH
toekennen om sehaaldieren uit België hor-
komslig, in te voeren, en waardoor het hen
zou mogelijk zijn, hunne bestellingen te <Ioca
niet, aan de Belgische garnaftlhandelanrs o'i^
tot hiertoe het monopool van uitvoer bezatei>
en hunne prijzen opdrongen, doch a^n golij?
welke Belgische vïseh of p-arn?alhandola-»r. —
Deze laatsten t>io tot heden van d'Jen bui-
fenlandschen Kandel waren uitgegoten, dooi'

' 'jsrebrok ean lïcenc». n rnft» >'<>dcn'.
de schoone Hlwsïe, Kunn" za*k ietwat te kun-
nen heropwekken en uitbreiden de garnaal >
visiieKer* zagen r«ed« hunne vangsten me«t


