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1 Z 3.28 15.53
2 Z 4.16 16.47
3 Al 5.14 17.49
4 P 6.22 19.05
5 W 7.42 20.20
6 D 8.53 21,23
7 V 9.50« 22.13
8 Z 10.36 22.55
9 Z 11.15 23.32

10 M 11.51 ;—.-r- ■
11 D. 0.11 i 2.28
12 \V 0.52 13-10
13 D 1.35 13.54
14 Y 2.26 14.45
15 Z 3.20 15.41
16 Z 4^0 16.45
17 M 5.27 17.59
18 D 6.42 19.20
19 W 8.Ô1 20.35
2Ö D 9.05 21.34
21 V 9.54 22.18
22 Z 10.35 22.56 -
23 Z 11.09 23.29
24 M 11.42 —.—
25 D 0.01 12.15
26 W 0.33 12.50 .
27 D 1.08 13:25.
28 V 1.44 1Ö.Ó4
29 Z 2.23. 14:47 .
30 Z 3.07 15.31
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Inze Garnaal visscherij en Garnaaihandel
Bet geschil, drie weken geleden te 
lst-2eebrugge ontstaan en thans ge-  
tigiijk Voor eenigen tijd ten minste 
reiegd, heeft de aandacht der kust- 
jlKiiig op dezen belangrijken tax. 
visscnerijnijveiheid gevestigd. Ais 
van de garnaalvissuuerij spreeat 

het gewoonliik uit den booze, uit 
)aak van de verdelging yan Klein
ni die erin gepleegd wordt ; zelden 
pooit is er kwestie van de levens
waarden djer nijverheid, v'au hare 
¡dclnigheidl, van hare hándelsiñrich-

-  . -,  t i  „L
[it is vyaaschijrilijk uit te 

de omstandigheid dat de garnaal
dierii oni zoör te zeggen, onbekend 
¡leven js in de jaarverslagen oyei 
ielgische zeevisscherij, daar er 

statistiek harer opbrengst be
lt noeli kon ingerjcht worden, bij 
pis aan geregelden verkoop in de 
ftmijnen. ' • .
7i¡ weten nochtans door schattin- 

die .alle waarborg voor echtheid 
2veren.,dad:langsdeBelgi$ohe,ji0 st 
[rent 30Q kleine vaartuigjes zich 
[sch het jáár door, behajve in het 
)t- en de haringsëizoenen, aan de 
naalvangst oVerleveren, Daarvan 

een tachtig vaartuigen gevestigd 
leyst-Zeebragge, zeventien te Blan- 

[berghe, hónderd en drie en vijftig 
)ostende en een vijftigtal te Nieuw- 

|rt-De Panne.
punne gezamenlijke Opbrengst be
st zooiets ais 3.375.000 kib waarvan 
J.UOQ kib te Heyst-Zeebrdgge. 

f.000 k. te Blankenberghé, 1.500.000 
te Oostende en 250.000 kil. te 

luwpoort-De Paniie. De totale ver- 
|psoni, aaft de visschers betaald,

; op í I millioen frank geraamd wor-

tooals hooger aangestipt, wórden de 
Inaien met regelmatig in den afslag 
pracht ; te Blankenberghc en Nieuw^ 
prt oestaan er .uitzonderingen op dc- 

regel ; te Oostende geschiedt de 
iKoop aan de kaai ; te Heyst-Zee- 
pgge en ook te Nieuwpoort-De Panne 
Stonden sedeft lang, tusschën pjaat- 
pjke afkoópers en de visschers,over- 
) ¡conisten voor de rechtstreekschc 
Evenng der garnalen aan bepaalde 
prwaaden. .
)eze overeenkomsten hadden op de 

[wikkeling van de garnaalvisscherij 
¡van den garnaaihandel een ovérwe 
pden invloed. Zij ontstonden een ze
itig jaar geleden op de Westkust, 
lar ze dadeiijk de uitbreiding van de 
inaalvangst voor govolg hadden ; 
lar toen,-uit oorzaak van yerscheide- 
i omstandigheden, de vloot vari' De 
line allengskens voor de visscheri 
Iversche uitgerust geweest ¡was,ging 
] voorname zetelplaats van den ban- 

met ovëreenkómst over naar Hèyst- 
Ebrugge, waar ifisgeljjks, zóoals men 

uit de opgegeven cijfers kan af- 
Jen, een buitengewone vooruitgang 

garnaalvisscherij bewerkt geweest

ezc handel is grootendeels op den 
oer n aaf Frankrijk afgericht en de 
n van zíjn vooruitgang is wellicht 
rin gelegen. De garnalen worden 
.clukkiglijk ih onze Uitvoerstatistièk 
t afzonderlijk opgegeven, doch ais 
i wel ingelicht zijn, wordt ongeveer 
% der Hèyst-Zeebrugsche opbrengst 
is 1.350.000 kib uitsluitelijk voor 
nkrijk bestemd. De invoer van gar
en in Frankrijk is niet beperkt en dit 
en ander kenmerk,dat den garrtaal- 
del van den vischhandel onder- 
eidt.
'len nfoet echter afrekenen, níet al-« 

niet onze eigene opbrengst, doch 
nret dèh buitenlandschen invoer m 

Kiê. Deze komt, om zoo te zeggen, 
luitelijk uít Holland, Ingevolge de 
lerlandschè VÏsScherijstatistiek,wer- 

ih I93Í Í .700.302 kib ongónejdè

deze garnalen Wórden grootendeels —  
met mm da,i 1.3U0.UÜÜ -cil. —  door de 
^eigisctie kustnanuelaars voor den 
¿ecntsfrcekschen uitvoer naar Frankrijk 
opgekocht.

u eze  opgaven steiien ons in staat 
jC-n uuideujK táiereel van uen toestand 
op ie hangen. De volledige hoeveelheid  
WscniKoare waar üenep, in l y j i ,
.mato»*treilt 5 1 /4  muiiocii Kilogram
men, vvoarvan 2 Vz millioen kilogram
men voor den uitvoer naar Frankrijk 
yestemü zijn. Daarenboven wórdt er 
o o k  eene geringe hoeveelheid naar Hol
mii« en Engeland verzonden. Het over
schot, ter -beschikking Van de Belgi
sche bevolking en van den binnenlaria- 
sciien handel, bedraagt bijgevolg niet 
meer dan 2 k2 millioen kil. of zooiets _
ais i / 4  kil. per inwoner. EEN BLIJDE GEBEURTENIS

u n  is  ee n  z o n d e r lin g  v e rs c h ijn s e l ,  Voor enkele dagen kwam te Heyst het 
«xis n ie li e r  h ie d e  re iie n in g  liO u u t uac u e  blijde nieuws toe, dat E. H. Masschelcin, oii- 
g a r n a á l  e e n  d e r  sm a K e n jk a te  e n  v o e d -  derpastoo,- tot pastoor benoemd was. Dat 

« • n M .a ! « , . .» ." .  . . . .  deed bij alle Heystenaren, maar vooral bij
¿d d iits te  s c n a a id ie r t je s  is  d ie  e r  b e -  onze v¡sscjiers het hart van vreugde klop-
staan, dat de prijs ervan somtijds dagit pen.
iangs dé klist op, een ongehsoilijk peil ! \Vie acht en bemint im m ers'niet den on-

E. H. A. Masschelein
BESTUURDER DER VISSCIIERSSCHOOL 

PASTOOR TE HEYST

[155.922 kib gepelde garnalen; djf.M 

r'nMbérd^VbdCVeërie, gé

en dé yissçhërii'vzeer dikwijls moet be
perkt wordl-n. Dit anes oewijst oat er 
op. dit geoied door propaganda naar 
veej verbetering kan en moet gestreefd  
worden.

lYicii neeit met klein ue beperking 
vau  uen uivoer van n o ü a n u S C u e  garna
len in Deigie gemscut. Wij neooen aan- 
gt-ioonu wat er yan uezeii invoer m 
Deigie uhjlt, zooiets ais oOU.U.Ud Kil., 
meest bestemd voor de omnehianoscne 
grootsteden, wáár zij nochtans, op een 
gegeven oogenbuk,een bepaaiuen weer- 
sjag op de pnjsgestelciheid kunnen hep- 
üén. Wij hebben ook aangetoond uat, 
ttissclien onze eigene opbrengst en den  
invoer van garuaien, de wanvernoudmg 
niet bestaat die in den handel van ver
seile visch op te merken is en die de 
contmgenteering gew ettigd heeft. Het 
is bijgevolg erg twijteiacnug of de be
perking van den gam aleninvoer, bij
zonderlijk ingezien de overeenkomst 
van Üucny, kan' ingevoerd wórden.

i iiaiis reeds staan w ij voor net na
kend gevaar eener. vervijrdubbeling der 
oeöcacuiue toireenten op  de garnaal in 
Frankrijk. W achten w ij ons voor- 
loopig wel ervan, aoor een voorbarig 
voorbeeld van beperking van invoer, dit 
iand aan te zetten/ tot net nemen van 
deiizelfoeu maatregel en aldus onzen 
garnaaihandel en tevens de yisscherij 
den doodsteek te geven.

In zekere middens stuurt men ook 
naar samenwerxeaioe inrichting van den 
gainaailiandel. A 'priori,ziet incii niet ín 
waarom de visschers niet evenwel die 
samenwerking zjouden kunnen tot stand 
orengen, ais dé Vlaaihsdie en Deen- 
sche boeren den cooperatieyen' verkoop 
nunner voortbiengseléii' op de' Engel- 
sclie markt ingericht iicbbeii. M aar On
ze viá¿cehrsbevolking is wars Van alle 
saineiiwerkende gedachte ; dit i'icbben 
wij meerinaáls ondervonden op «gebied 
van zeevaartverzekering,.w aar zij' noch 
fans onzeggelijke voordoelen heef t.Men 
moet er ook meermaals op, nadenken, 
vooraleer • een bestaande * iiandidsin- 
richting,die gesteund is op de ondervin
ding van verscheidene,'opvolgende ge- 
slachtèn en die een wezenlijke tnácht 
vertegenwoordigt, ín - de w af te sturen.

Het is niet genoeg eene coöperatieve 
te hebben ; m en moet ook over een 
goed bestuur en -ótfèr zeer Veel hafl- 
delsoiidervindirtg kunnen beschikken.

Voorfaan. w ordt de vérkoop'der gar- 
naien voo’r.d è  e frs te  -maal stelselmatig 
ín de.ZeebfugsOhe vlschmijit’ gedaan. 
Het SchepenericOllege van Brugge heeft 
dhdeiilk. de te dienJ einde . vêröischte 
màafrègelèH g/ehomerF en 'het schijnt 
dat alle econiótniiché’fvéi'eis'chten- yoof 
eeh' notma;i\/'vèrÎôdp tvàn t déh afslag 
bésfaan. l .a a f  fonii; nihf 'b ’etrouWert de 
uitslagen af'wachWn ë h 5 hoffen d áF d e  
iinnéftfafi'dsîthjî .iMtmsclioo*'’
'tydfcftjámág iuîléh ^ehiTiik rnakeirtF

f t  tiëf g$m

vermoeibaren ■ eii neclerigcii - v/erker, tlis het 
peil van het zeevaartonderricht in onze ge
meente, to t z.ulk een hoogte wist te brengen.

BESTUURDER van de VISSCHERSSCHOOL

Ais opvolgèr van den lí. Delaconw, kwam E. 
H. Masschelein in 1909 te Heyst aan. Zijn 
voorliefde voor de visschers m aakte dat hij 
dadelijk niet Jiet bestuur van de visschers- 
school .be/ast wérd. Sedertdien is dic school 
een to t dan toe ongekenden bloei tegemoet 
gegaan.. Om zich daarvan te overtuigen, vol
staat het de uitslagen na te gaan, welke on
ze scheepsjongens ieder jaar bekwamen. Al 
zijn invloed deed den ijverigsn bestuurder 
gelden om van het gemeentebestuur, de noo- 
dige lokalen te bekomen of te verbeteren.

Er werd gezorgd voor aauschouwingsma- 
teriaal en studieboeken. Grootendeels onder 
zijn bestuur en dank zij de onschatbare wer
king van den toenmaligen minister Baels, za
gen ive de toelagen aan visschers en scheeps 
jongens vergrooten.

Geen werk was hem te zw aar ais het de 
verbetering van het vakouderricht onzer 
visschers betrof.

STUURMAN EERSTE KLASSE 
EN PROFESSOR

In 1926 en 27 zagen wc die reeds vijftig
jarige priester, echter nog jong van hart en 
geest, iedere week naar Oostende reizen om 
daar de lessen in de zeevaartkunde te  volgen 
en het "diploma yan stuurman en leeraar te 
bemachtigen. Hij w as daartoe niet verplicht 
Zijn jarenlange praktijk ais professor in de 
visschersschool met goeden uitslag bekroond, 
waren een afdoend bewijs van zijn bekwaam
heid. Maar hij wilde het vrijwillig doen, om
dat hij geen moeite te groot achtte om de 
visschersschool bloeiendcr eu degelijker te 
maken. De uitslag was prachtig ! In 1927 
overhandigde de Heer Baels, toenmalig mi
nister, hem eigenhandig het diploma met 
groote onderscheiding. Van dan af zagen we 
Oiizen ijverigen hestuurcfer verscheidene 
avonden de lessen aan de leerliugcn-stiuir- 
maii, geven. De overige avonden mochten 
degenen dic onregelmatig aan land waren, 
nog bijzondere lessen konten nemen. Altijd 
vonden ze hem bereid. Nooil werd aan een 
gesloten deur geklopt,

WARE VISSCHERSVR1END

Overal w aar hij kon stond hij de visschers 
bij oni hen uit soms moeilijke nesten te hel* 
pen. Hoe dikwijls ook ontmoetten we hem, 
dienstvaardig en welgezind, opstappend naar 
Zeebrugge, om de nieuwe sloepen, dic zec- 
vaardig en fier, op den vloecf dobberden, te 
doopen. Hoe zagen we hem, niccîstreurend 
met de freurigeit, de kronen wijden, welke 
zouden worden geworpen op de plaats waar 
de wreede zee de H. 15 verzwolg Altijd 
w as hij de man, medevoelend en medelevend 
met zijn vissclieràvolk.

En daarom was er vreugde te Heyst toen 
de tijding kwam.

T w eede Paaschdng w ordt te zijner eere 
éen stoet ingericht. Mogen we de visschers, 
langs dezen weg nog cens dringend verzoe
ken eritan deel te nemen. W e zijn allen ten 
volle bew ust waf we onzen bestuurder ver- 
áchuldigd z ijn l Vandaar, mannen, visschers. 
zöndef aarzelen den oprocp beantwoord I 
Allen ais een man Opgéstapf om hulde te 
brengert aan den E. H, Masschelein, onzen
bésfuwd«. zw.aH l.fel.

OVER

Ván 45&ÍS4 jgüMèö'; maaV ook soteoefí Vf¿rgemaíf?felíífcf, ¿ Was .tôt het),wijze aarigeslófen'
— :------ ¿LL2— .1 * 1 ¿A , . „ , .

étïidê' vau den zomer duféri zal. Tot dan 
kau' ét «tipt op hét verloop der zaken 
foegézien worden eh, ais hèt noodig is, 
trúñnefi'maaírégelert tot bescherming 
dèf gamaáívissulíerii voofgesfeíd wor? 
déh: Wii\vérnèiWèrt dat dé j Hoogeré 
‘féev^chféfitfááíd ïich’ bff dêié ziens-i 

heeft, D, Zr ■

Vergadering van den 
Hooger en 

Raad voor Zeevischerij
GARNAALVISSCHERIJ ÉN HAVENBE20EK 
De bijeenkomst van den Hoogeren Raad voor 
Zeevisscherij, verleden Zaterdag ie Oostende, 
wás druk bijgewoond, niet alleen door tre le
den maar tevens door de vertegenwoordigers 
der verscheidene beheeren betrokken in de 
voltooiing en de beschikbaarmaking der nieu
we visschershaveninrichting te  Oostende,- 

lie t voorstel onlangs .in ons blad bespro
ken oni aan het spoorvervoer van zeevisch, 
uitgaande vau de Belgische kust, de voordee- 
len toe. te kennen, voor bet vervoer van land- 
bouwprodukteii in het/binnenland thans iii 
voege, werd met' de meeste welwillendheid 
door den Raad en door de vertegenwoor
digers der nationale maatschappij van Spoor
wegen onthaald. Hef zal. dadelijk door deze 
laatste onderzocht worden.

Eene bespreking heeft plaats gehad, waar
aan verscheidene leden.'deel genomen heb
ben, over den toestand der Garnaalvisscherij 
en over de middelen geschikt om ze op te 
.beuren. Van verscheidene zijden werd er op 
beperking van den invoer van Garnalen,« dic 
ïooals men weet bijna uitsluitelijk uit Hol
land herkomstig zijn, aangedrongen.
. De wezenlijke toestand van de garnaalvis

scherij en van den garnaaihandel, op grond 
van de bestaande statistische inlichtingen,
Wórdt elders in het blad uiteengezet. De ver
klop. der garnalen iii den afslag te Zeebrug
ge’ is, to t hu toe vlot aan verbeterde prijzen 
van stapel geloopen. H et goed seiz.oen voor 
de garnalen' staat aan de deur. De wezen
lijke Hollandsche invoer in Belgie is betrek
kelijk gering en men moet zich wel 
wachten, door onbedachte maatregelen, an
dere landen, zooals bijv. Frankrijk, tot tegen
maatregelen vau beperking aan te zetten. —- 
Besprekingen tusschen afgevaardigden van 
den Raad en de vertegenwoordigers der gar- 
nnalvisseherij zullen niettemin over de aan
gelegenheid voortgezet worden.

De vergadering heeft ter plaats een uit
voerig onderzoek van den toestand «1er nieu
we visschershaveninrichtingen te Oostende 
gedaan.

Met klem werd door den vertegenwoordi
ger van bet Ministerie van Openbare Wer
ken verklaard dat de sluizen en sasdeuren 
f lians volkomen in orde zijn, dat de slipway 
goed werkt en dat dus van dezen kant geen 
de minste reden besta-at oni de nieuwe vis- 
schershaven niet in gebruik te stellen.

Deze verklaring scheen evenwel de verte
genwoordigers van de vischnijverheid eu deii 
vischhanriel niet voikoincn gerust te stelleri.
De Geniecntcoverheid had het nuttig geoor
deeld een onderzoek te laten doen, onder 
water, onderz.ock waarvan de einduitslag 
nog níet juist bekend scheen te zijn.

Opvallend is liei hoe sommige wenscheu 
cu voorstellen over meer dan een ja a r  door 
den Hoogeren Raad der Zeevisscherij uitge
bracht, zonder gevolg schijnen gebleven te 
zijn. Zoo werd er, onder andere/ niets ver
anderd aan de trapkaai van het tijdok, welke 
zoo moeilijk te benuttigen ís w egens het lij- 
verschil en ook wegens de afwezigheid van 
een afrit voor stootwagens. Anderriiaal werd 
door den bevoegden Dienst kennis genomen 
van de wcnschelijklicid dezen kaaimuur te 
vcrbeleren. . •

Ten slotte bleek het geraadzaam de nieu
we visschershavcn toch m aar in gebruik te 
stellen, mits de definitieve overname afhanke
lijk te  maken van eene tweejarige proefpe
riode gedurende dewelke de bestaande in
stellingen op den W estkant niet zullen afge
broken worden, teri einde onverwijl weder 
in gebruik te kunnen gesteld worden mocht 
er iets ernstigs haperen aan de nieuwe vis- 
schershaven.

Daar de belanghebbende firmas met het 
Beheer oer Domeinen onderhandelen, weed 
de kwestie der nijverheidsgronrieri niet aan- 
geroerd.

Voor w at hef aanleggcn betreft van het 
spoor dat niet alleen de slipway moet bedie
nen maar ook de bevoorradingskaai, daarvoor 
wacht de Spoorwegmaatschappij totdat de 
Dienst vari Bruggen en Wegen de grond zal 
vereffend hebben, deze dienst wacht totdat 
de Domeinen toelating zullen gegeven heb
ben om twee laatste huizen af te breken en 
de Domeinen wachten tot na de verlossing 
van eone inwoonster dic familie verwacht I 

Nu welen wij toch iets, dank aan het be
zoek van een dozijn leden van den Hoogeren 
Raad der Zeevisscherij en van een tiental 
hooge Ambtenaars.

Haast eu spoed, zelden g o ed ? ..,

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ i

Belgische Reedérs en Visschers
Koopt enkel KABELS vervaardigd door Belgische werklieden 

STALEN KORRBTOUWEN VAN .

Usines Gonzalez Cock
Lokeren

Vertegenwoordiger! GUSTA VB VAN PUTTE -  LOKEREN 
Bezoek op aanvraag voor alle inlichtingen* . — Matige prijzen

• f t *

Voigens het laatste (vijftiende) ja a rv e r^  
siag over de zeevisscherij uitgegeven, dour j 
hex beheer van het Zeewezen, neeit Belgie m 
i 931) meer dan IO millioen franken uitgege
ven voor mosselen invoer en in de IO eerste 
maanden van 1931 10.354.000 frank.

W anneer w e nu verder dit verslag nagaan, 
dán zien we dat Belgie nog geen tO.Üvjd fr. 
heeft uitgegeven voor de wetenschappelijke 
en praktiscne studie v a n  de mosselteeiï.

Dat wil zeggen dat er nog geen 0,1 (nog 
;ccn tiende ten houcwrd) besteed wordt aan 

ue mogelijke verbetering in eigen land van 
een inuusxrie, van een %’olksvoedsel, dat eèu 
jaarlijksche import van 10 millioen vertegen
woordigt.

Da- vraag m ag dus wei gesteld worden of 
de Regeer'ing liier wel goed is voorgelicht 
cu of de beteekenis van de mosselen ais 
voedsel niet onderschat wordt. '

W anneer we over mosselen spreken dan 
denkt men in de eerste plaats aan een voiks- 
voedsel voor sterke magen. Aten denkt ook 
met een zekere minachting aan een voedsel 
voor den minderen man.

Laten we beginnen met te verklaren dat 
die minachting volstrekt misplaatst is ! !

Er bestaat ten opzichte vair de mosselen 
een zeer groot vooroordeel.

Het is volstrekt niet bewezen dat de mos
selen mincier goed verteren ais «bijv. de oes
ters, m aar het is wel zeker,- dat de mpsselen 
meestal, in. .vpor\vaardeii gentit.tjgd,,i.wordén 
waarin ze .minder geniakkeiijk--vêftèréri. .«

Het grootste gedeelte van de mosselen 
wordt gegeten ouder den vorm van gekook
te mosselen inei fritten en bier.

Eu de mengeling van de gekozen bijspij- 
zeii is van dien aard, crat de vertering van het 
eten niet bevorderd wordt.

Geheel anders geschiedt het gebruik van 
oesters dic nooit met in vet gekookte fritten 
gegeten worden en zelden met bier gebruikt 
worden.

Alhoewel mij geen vergelijkende proeven 
over de verteerbaarlieid Van mosselen en 
oesters bekend zijn, kan ík met zekerheid" 
zeggen, dát alwie mosselen in goede voor
waarden gegeten heeft bet erover cens ís 
dat zé geen oogenblik het gevoel gehad heb
ben, da t bet eten op hun maag is blijven 
liggen. Personen die uit vooroordeel nooit 
mosselen wilden eten hebben moeten beken
nen dat een mani van mosselen, goed opge- 
discht hun van mcening heeft doen verande
ren. W anneer we nu bedenken hoe zeer ver
schillend een beefsteak smaakt, dat goed ís 
voorbereid eu met de noodige zorg behan
deld, tegenover een beefsteak dat enkel in 
bet vet gebraden is eu dan opgedieiid wordt, 
dan kunnen we wel aannemen, dat de .mos
selen in ’t algemeen in min goede voorwaar- 
cien worden opgcilischf. Dit heeft voor ge
volg; dat het vooroordeel tegen de mosselen 
blijft bestaan.

W e willen er ais zeer bijkomstig op wij
zen, dat veel nicnschcn ook afgestooten wor
den door de manier waarop mosselen meest
al gegeten worden. Hef is nochtans duidelijk 
dat dit toch van veel minder belang is daar 
bet mosselen eten al even verfijnd zou kun
nen gebeuren ais het oesters eten.

Ik wil echter over deze bijkomstigheden 
niet spreken.

Een feit is zeker er bestaat tegen de mos
selen een vooroordeel en dit in alle opzich
ten ten onrechte.

W anneer wc de hygiene der voeding na
gaan, dan leeren we, clat seu goede verzorg
de voeding naar afwisseling van spijzen 
moet streven. Dit heeft voor gevolg dat men 
niet enkel de voedingswaarde ais zoodanig
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zijn onovertrefbaar en gewaarborgd 
van beste Engelsche galvaniseering.

mag beschouwen m aar ook nog heel w at an
dere factoren moeten in aanmerking geno
men worden. - /

Mosseleii brengén in de gewone- maaltjj- . 
den een zeer gunstige afwisseling. MèrF nidët ■ 
uu het'vooroordeel, alsof de mosselen öp ; 
een deftige burgertafel niet passen m aar 
eens te  boven komen. •

Een mosselenniaal goéd én fijn voorbè- / 
reid,* met w at citroensap en de«gewërischtè' . 
bijspijzen kan teri allen tijde en iii allé om- > 
standigheden opgediènd worden. ■ - - :■ /

Er zijn echter nog enkejé punten vari' bij- ‘ 
komend belang die het . algemeen gebruik, 
van mosselen ‘iii den wég staari; Hiérbij die- T  
neu genoemd dé priihitieyé vóorwaafdën,. . 
waarin de mosselen verkocht worderi ën de . /  
noodzakelijkheid voor den verbruiker : zelf ’ 
zijn voedsel schoon té maken vooraleer Hij 
tot het koken kau overgaan.. • ; ■ '

Kippen koopt men in al|é stéden gèféèd ■ ■ 
ojii gebraden te  worden éri allé slagers jé- - 
veren hel vleesch zoö, dat de Huisvrouw Hét 
enkel nog heeft te  braden of te  kokéri; zelfs 
de visch wórdt tegenwoordig schoongemaakt 
a|vorens verkocht te w órden ... .

De mosselen worden éclitér meestal ón- 
gereinigd afgeleverd en de - huisvrouwen Wé
ten mét het goedje geen w eg én hemen hét y 
besluit iii ’t vervolg m aar liever een -ge- 
riiakkelijk voor te  béréidëri spijs té. kóopen. V. , 

Hieraan is oók té vefhélpen ën is reeds ., 
le Brussel, vérholperi. . . . .- _ ; i ',;v './¿ .T i' 

Men kan tháns op moderne wijzÉ dë mbsZ, 
seien geheel schoongemaakt op de! m arkt V' 
brengen en dit feit, in schijn zo n d e n  
beteekenis, is gebleken een groote invioéd 
op het gebruik van mossçleri te hebbèn. Zoo 
heeft het huis «Neptunes: .te' Briisse| .éën 'v 
zaak opgericht w aar de mosselen gèheel 
klaar voor verder gebruik verkocht worden/ , 
eu sinds den korten tijd, dát in de gelegen
heid schoongemaakte mosselen te bekómén 
zijn, is de verkoop reeds sterk toegénómen.

Na enkele maanden moest, n aa r uitbreiding ! 
uitgezien worden en is gebleken dat de mos- 
selhandel te Brussel éen zeër winstgevende 
zaak is. Zóó ziet men dat eén industrié dié - 
thans een jaarlijksch import van jO niillióeri j  
frank vertegenwoordigt een enorme ’ toe- ’ 
komst heeft, wanneer men ze in háár geheel./ 
kan overzien. ' ,

Naast de technische verbeteringen betrek-. ;! 
king hebbende op het vervoer! kóriiën nóg /  
de vragen van de mosselteelt óp eigen bo
dem en dit zijn punten w aar de wetenschap > 
en enkel de wetenschriji een óplossirig kan 
voor vinden, m aar dan zal ineri eerst moeten 
inzien dat zoo een belangrijke ' industrie dic . 
een nog veel grootcre toekomst heeft, meer ; 
steun dan een'tiende per honderd of een per 
duizend om oo moderne en grondige weten- ; 
schappelijke wijze bewerkt te worden, noo- 
dig heefr. P. vari Oye,-
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