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Se aprobă propunerile și memoriul 

şi se vor face intervenţiunile cerute. 

2/5/1912. 1. N. Lahovari 

Domnule Ministru, 

Aci alăturat am onoare a vă depune, ca rezultat al însărci- 

nărei ce aţi binevoit mi da prin deciziunea D-v No. 26.004 din 
17 Martie 1919, un memoriu relaliv la studiele ce le-am făcut asupra 

organizăvei comerțului de peşte în portile şi centrele mai prin- 
cipale de produeție şi de consumatie din stritinătate precum și asupra 

măsurilor ce cred necesare a se lua pentru organizarea comertului 

nostru de peşte şi îndrumareu producției, spre a corespunde noilor 

cerințe ale timpului. 
Unele din măsurile propuse cer o uplicare cât mai grabnică 

fiindcă n& pot da rezultate imediate, altele trebuesc îndrumate pentru 

a ne servi ca program în lucrările noastre ulterioare. 

Materialul bogat de regulamente, statistice, etc., pe care Pam 

adunat velativ la diferitele piețe din Europa şi pe curel înaintez 

aci alăturat, sperez că ne va fi de un mare preţ la alcătuirea ve- 

gulamentelor noastre pentru organizarea comertului la noi. In tot 
cazul în această privință sunt de părere a se face următoarele în- 

tervențiuni pentru, îndrumarea lucrărilor deocamdată : 

1. A se comunica Primăriei Bucureşti cât şi Primăriilor co- 

munelor mai mari din țară cele arătate de mine în privinta prin- 

cipiilor după care cred că trebuie să se organizeze comerțul de 
detaliu, pentru a se împiedeca specula şi cartelurile care scumpesc 

foarte mult productele. | 
Aceasta trebue comunicată şi Ministerului de Interne cu ru- 

gămintea de a sili şi controla aplicarea severă de către comune 

a acestor măsuri. 

2, Să se intervină la Ministerul lucrărilor publice cerându-se



ca hala en gros din Brăila care azi se administrează de acel De- 
portamenti să se breacă în Administraţia Ministerului Domeniilor 

pentru ca să avem pulinla să aplicăm măsuri uniforme pentru re- 

gularea comerțului en gros de peşte în toate porturile noastre. 

3. Să construim imediat o serie de mici frigorifere eftine — după 

sistemul celui arătat în memoriu pe care Pam văzut la comerciantul 

de peşte Meyer din Hamburg — în diferite locuri de prinderea mare 

de peşte care sunt mai depărtate de pieţe şi în special la Sf-tul 

Gheorghe şi la Jurilofea. . 

4. Să se intervină la Primăria din Bucureşti arătându-se ne- 

voia ce este de a se construi aci un frigorifer ca o garanţie pentru 

calitatea alimentelor şi ca un regulator al prețurilor. Aceasta să se 

facă şi pentru alte comune mai mari din tară. 
5. Să se reducă dijma la peştele de mare (dela 300], cel puţin 

la 150],) spre a se încuraja desuoltarea unei pescării maritime cât 

mai mull. . 

6. Să se ia o deciziune în privinta prohibirei exportului peş- 

telui ordinar. o 
Intru cât priveşte toate celelalte propuneri să se studieze dife- 

vitele modalităţi şi să se pună treptat în aplicare spre a se putea 

lucra în mod sistematic pe baza unui program şi de acum înainte. 

Inspector general, Dr. Gr. Antipa
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Epoca în care trăim este caracterizată prinir'o neîncetală şi 
repede modilicare a condițiunilor naturale de producțiune şi consu- 
matiune a mărturilor. 

Diferitele țări fiind acum strâns legate între ele printr'un viu 
schimb de mărfuri, puterea de producțiune sau consumaţiune a unei 
tări influențează asupra felului de consumatiune sau producţiune a 
alteia şi le modifică după nevoile momentului. Şi conditiunile generale 
de producţiune şi consumaţiune a pestelui sau schimbat și se schimbă 
mereu în țările Europei şi—cum azi nici o țară nu mai poate rămânea 
izolată în felul ei de producţie—e nevoie a ne fine şi noi în perma- 
nenţă în curent cu aceste modificări pentru a ne adapta nevoilor 
timpului spre a nu rămâne îndărăt şi a suferi din cauza rutinei. 

Inmulţirea neîncetată a populaliunilor din diferitele tări are de 
efect pe de o parte o creştere necontenită a consumațiunei, pe de 
altă parte însă—cel pulin întru cât priveşte peştele de apă dulce— 
şi o restrângere a supratețelor de ape producătoare de peşte pentru 
ca prin secări de bălți, corecțiuni de râuri, etc., să poată câștiga cât 
mai mult teritoriu pentru plasarea acelui plus de populație şi cât mai 
mult teren agricol pentru hrana lor. | 

Şi la noi acest fenomen a început necesarmente să se producă 
schimbând tot mai mult atât condiţiunile de producetţiune, prin res- 
trângerea suprafețelor productive, cât şi mărind consumatiunea internă 
prin creşterea populaliumei şi perfectionarea mijloacelor de transport,



Sunt aproape 17 ani de când noi am organizat și îndrumat pe 

o cale sănătoasă o parte din pescăriile României punăddu-le în stare 

să dea o producţie permanentă şi să corespundă tot mai mult nevoilor 

timpului. O mare parte însă. — fie pescării de ale Statului date în . 

arendă, fie bălți particulare, pescăriile de râuri, pescăria din mare, 

ete., —au rămas mai mult sau mai puţin tot sub regimul vechiu adu- 

cându-li-se numai mici înbunătăţiri. 

Schimbarea conditiunilor generale de producţie atăt din toată 

Europa cât şi din țara noastră, ne impun însă o organizare mai 

perfectă, spre a putea pe de o parle să ne mulțumim mai bine trebu- 

ințele noastre, iar pe de alta, spre a putea irage mai bine profite 

din această stare generală, care ne-ar putea fi foarte favorabilă pentru 

comerțul nostru internaţional. | 

Starea aceasta ne impune o încordare mai mare a puterilor 

noastre de productie, o utilizare” mai intensă a tot ce-e utilizabil 

pentru acest scop şi tot deodată o nouă organizare a comerţului nos- 

tru pe baze mai solide şi mai cinstite. 

Am căutat dar să studiez din nou modul de organizare a co- 

mertului mare de pescărie din diferitele centre mari de productiune 

din Europa, nevoile si starea actuală a produetiunei şi consumațiunei 

din diferitele țări şi apoi să trag concluziunile ce această stare ni le 

indică pentru țara noastră. . 

Am căutat deasemenea să văd ce se poate face şi pentru mulţu. 

mirea cerințelor consumaţiunei noastre interne, spre a se rezolvi pe 

cât e cu putință şi arzătoarea chestiune a eftinirei mijloacelor de trai 

pentru populaţiunea noastră săracă şi în special, pentru a da putinţă 

acestei populaţiuni să cumpere peşte mai eftin. 

In cele ce urmează voi face dar mai întâi o scurtă descriere, 

cum e organizat comerțul mare de peşte și comertul de detaliu din 

diferitele centre mai importante din Europa precum şi ce mijloace 

Sau găsit acolo necesare a se întrebuința pentru a se împiedica camăta 

şi specula cu alimentele şi a se face tot felul de înlesniri consuma- 

torului. 
Voi arăta apoi care este starea şi care sunt cerinţele actuale ale 

producțiunei şi a consumatiunei generale de peşte de apă dulce din 

lume şi în fine voi arăta ciun cred că îrebue noi să ne organizăm 

spre a da o nouă îndrumare producţiei şi comerțului nostru, spre a 

corespunde mai bine nonilor nevoi ale timpului în care trăim şi pro- 

plemelor ce ne propunem să le rezolvim.



Organizarea comerțului mare de pește în porturile și 

centrele mal principale din Europa 

Contormându-mă însărcinărei ce mi sa dat de a studia chestiu- 
nea organizărei comerțului mare de peşte din diferite țări în vederea 
regulărei comerțului nostru de peşte şi modului cum să punem în 
exploatare frigoriferul ce se construeşte acum în Galaţi, am început 
mai întâi cu orașul Budapesta. 

A. Budapesta 

Studierea acestei chestiuni în Budapesta are pentru noi o importantă 
cu totul particulară, de oarece aici s'a construit acum câți- j mă 

hală centrală cu compartimente speciale pentru vânzarea peștelui, cu depo- 

zite mari frigorifice şi basene pentru vânzarea peştelui viu; deaseminea aci 

Sa construit în ultimii ani un enorm depozit frigorifer pentru conservarea 
şi întrepozitarea alimentele supuse stricăciunei între care în prima linie şi 
peştele, depozit în care se păstrează şi cantități însemnate depeşte proaspăt 
din România ; în fine tot aci în tunpul din urmă primăria orașului aluat o 
serie de măsuri pentru eftenirea alimentelor care sunt de natură a 
ne înteresa de aproape şi eventual a ne servi ca un exemplu în re- 
zolvirea aceleiaşi chestiuni care şi la noi e atât de arzătoare. 

1. Voi începe dar descrierea cu Hala centrală. 

In Budapesta sunt şase hale de detaliu în diferite părţi ale ora- 

şului din care o hală mare centrală. In hala centrală este o secțiune 

specială pentru vânzarea peştelui. In această secțiune sunt şase locuri 

penteu comerciantii engrosizti, care fac vânzarea dimineata între orele



4—6,30 şi vre-o 30 locuri pentru detailişti. Aci se vinde peşte proaspăt, 
peşte viu tinut în basene speciale în subsolul halei, peşte congelat. 

Peştele proaspăt se aduce şi se păstrează în ghiață. Peștele congelat 

se aduce din Rusia, de la Balaton şi din: România şi se înghiaţă în 

frigoriferul societăței pe actiuni «Societatea Ungară pentru conservarea 

produselor alimentare», unde se păstrează până când e cerere mai 

mare de pește pe piată şi apoi se pume în vânzare. Peştele viu e a- 

dus numai din heleşteele din Ungaria, el se transportă cu trenul în 

butoaie sau cu şlepuri găurite pe Dunăre. In fața halei centrale sunt 

în Dunăre în totdeauna vre-o 10 asemenea șlepuri găurite încărcate 

cu peşte, care servesc şi ca depozite de crap, lin şi somn viu, ete. 

Modul de construcție al compartimentelor de vânzare, al aqua- 

riilor din subsol, al frigoriferului, etc., deşi foarte înteresante, le las 

totuşi la o parte pentru a urmări chestiunea principală pe care mi-am 

propus a o studia, adică chestiunea funcţionărei şi modul punerei în 

exploatare al acestor înstalațiuni. 
Prima chestiune ce am căutat a o elucida a fost cum procedă 

ei pentru a împiedeca specula cu peştele, cartelurile între comer- 

cianţi şi ridicarea artificială a prețurilor. 
Pentru aceasta ei au următorul sistem: mai întâi locurile din 

hală nu se dau prin licitațiune, ci se stabileşte un preț pe metrul 

pătrat de loc, iar dacă sunt mai mulţi concurenţi se trage la sorli. 

Astfel se împiedecă ca unul să acapareze mai multe locuri sau pe 

toate ca la noi, pentru a-şi creia monopol. Apoi, este fiecăruia ab- 

solut înterzis de a lua mai mult de un singur loc în hală. Dacă e 

surprins că a încereat aceasta prin oameni înterpuşi, este dat imediat 

afară fără somaţiune sau judecată şi Jocul său se închiriază la alțiia 

Fiind în hală 30 de comercianţi detailişti diferiți, este foarte greu 
ca ei să se înţeleagă între dânşii pentru a rădica preţurile artificial, 
aceasta o fac numai, după cum îmi spunea Inspectorul halei, la zile 
când e cerere mare de peşte, cum ar fi de exemplu la noi la Florii sau 
la Blagoveştenie, dacă însă sunt prinşi că se dedau la asemenea spe- 
culaţiuni atunci Inspectorul halei îi poate împune direct la amenda 
de 50 kr., iar Directorul halelor la 100 kr., aceasta fără nici un fel 

de judecată şi dacă sunt recilivişti îi pot da afară din hală. 
In acest scop contractele de închirierea locurilor din hală sunt. 

făcute pe un timp nedeterminat şi negustorii cinstiţi pot rămânea În 
ele toată viala, în ele se prevede însă că primăria este liberă ori când 
a denunța contractul fără nici un «drept de opunere din partea co- 
merciantului, 

În privința preturilor de închiriere a locurilor din hală, a base- 
nelor de peşte viu, a compartimentelor de lrigorifere, etc., acestea se
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dau pe m. p. de suprafată şi fiecare fracțiune de metru contează ca 
un metru întreg. Quantumul lor precum şi toate măsurile de un în- 
teres mai secundar se pot vedea iai de aproape în alăturata tra- 
ducere a regulamentului halei. Important e că în hală se pot închiria 
locuri și numai pentru o singură zi; deasemenea e înportant că în 
orașul Budapesta peştele poate să lie vânrlut şi în alte prăvălii afară 
de hală, aşa că toate aceste măsuri înlesnese și mai mult întreţinerea 
unei concurenţe mai mari între vânzători şi «deci imposibilitatea lor de a 
se cartela şi specula. 

Intru cât priveşte frigoriferul halei acesta serveşte acum uunai 
foarte puţin la conservarea peştelui «e oarece frigoriferul Societătei 
Ungare, ete., este cu mult mai bine amenajat pentru acest scop având 

o secțiune specială cu toate înlesnirile necesare. 

2. Frigoriierul şi Antrepozitul Societăţei Ungare de conser- 

varea şi transportul alimentelor. (HiitGnaz). 

Acesta este unul din cele mai mari şi mai sistematice frigori- 
tere ce există. EI are o suprafaţă de spatii pentru răcit de 6000 m. 

p., repartizate asupra a 14 camere mari frigorifice, din care 3000 sunt 
pentru congelație şi 3000 mn. p. pentru răcire. 

In aceste depozite trigorifice an găsit depozitate foarte mari can- 
tităţi de ouă şi păsări tăiete, o sectiume mare pentru carne, vânat, 
slănină, legume, fructe şi în special o secțiune foarte mare pentru 
peşte. 'Tot peştele udus aici se congelează și se păstrează la —79. Direc- 
(iunea întreprinderei nu se ocupă cu vânzarea sau cumpărarea de 

mărturi ci se mulțumește numai a exploata trigoriferul închiriind ]o- 
curile cu m. p. după un tarit special pe care-l alătur aici în original. 
Pe ei îi costă pe un an răcirea umui m. p. de depozit 42 kor. 

In depozite am găsit mari cantități de peşte învhetat între care 

şi şalău şi morun diu Rusia şi România. Comerciantii ce l-au depo- 
zitat aici cumpără la noi și în Rusia în epocile când peştele e foarte 
eftin și îl ține pentru a-l vinde în epocile mari de consumatie când 
peştele e secwmnp. Acuma se scotea în vânzare salău cumpărat în 
toamna trecută, când la noi erau cantități foarte abundente. 

Aci alăturat înaintez uu statut al sociotătei cât şi regulamentul 

de exploatare al frigoriterului împreună cu tarifa de preluri, ete.; din 
ele se pot vedea mai de aproape modul de fumctionare al acestui sta- 
biliment şi ne va putea servi și nouă când vom avea a alcătuit re- 

gulamentul «de exploatare pentru frigoriterul din (ralati. 

Inteu cât priveşte planurile acestui depozit, masinele, instalatiu- 
nile etc., acestea fuseseră deja studiate de D-l Vidrașcu și sau avut, 

în vedere la făcerea pinului alei cu feigorifer din Galaţi. Chestiu-
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nea care mă înteresa acum era să văd ce rezultate practice dă acest 

frigorifer şi am văzut în adevăr că de când sa construit acest stabi- 
liment oraşul Budapesta mănâncă toată iarna fructe şi legume proa- 
spete cu preturi moderate, are ori când la dispoziţie cantităţi enorme 
de păsări tăiate foarte eftine provenite din toată Ungaria, Serbia, etc., 
are unt eftin şi bine păstrat, ete., că în timpul când astă iarnă oul 
ajunsese la noi 20 de bani, bucata la Pesta sa vândut tot timpul cu 
prețuri normale, etc. 

Am văzut dar că atât producătorii care înainte îşi vindeau re- 
colta lor cu prețuri foarte scăzute în epoca de abundență cât şi con- 
sumaălorii care înainte aveau câte-va zile pe an de eftinătate, iar tot 
restul anului duceau lipsă şi plăteau prețuri enorme acum găsesc 
marfa cu un preț normal în tot cursul anului. 

„Frigoriferul este subvenţionat de Stat şi de Comună, fără aceas- _ 

ta diventele ar îi mici. 
= 

  

3. Măsurile Primăriei din Budapesta pentru eitenirea traiului. 

Cu ocazia vizitărei frigoriterului am avut ocazia. să cunosc şi pe 
D-l Franz Szabo, Directorul piețelor din comuna Budapesta. D-sa mi-a 
arătat că de că e-va săptămâni Comuna a hotărât să ia o serie de 
măsuri pentru a efteni unele articole de trai şi în special pentru ouă, 
unt, păsări tăiate, carne de oaie şi de miel, şi că ar dori să se facă 
ceva şi pentru peşte. In acest scop primăria caută unde poate găsi 
să se aprovizioneze eftin cu aceste producte şi să le vândă consu- 
matorilor direct, cu un câştig normal în anume prăvălii ale sale. Re- 
zultatele date până acum, zice D-sa că, sunt excelente. 

D-] Szabo, care mi-a făeut împresia că a fost adus anume pen- 
tru a mă întălni—mi-a spus că întru cât priveşte peştele ei ar fi re- 

flectat să poată cumpăra toamna şi vara când e peştele eftin în Ro- 
mânia, pe care să-l păstreze apoi în frigorifer pentru a-l vinde în 
oraş când e lipsă şi peştele e scump. am răspuns imediat că de 

oarece construim şi noi acuma Irigorifer nu cred că peștele va mai 
fi toamna atât de ettin şi că în tot cazul pe viitor vom [i şi noi în 
stare să profităm de această ettenire, pentru a păstra peştele şi a-l 
pune în consumatie la noi când e lipsă. I-am arătat că în tot cazul 
la noi se vinde peştele numai prin licitatie publică, că Statul nu face 
nici un fel de contract şi că singurile specii pe care cred că în viitor 
le-ar mai putea aproviziona ottin de la noi sunt: cambula, calcanul 
şi sertunbiile, pe care le avem în cantități enorme, dar pentru care 
nu există un debuşeu sulicient în fară şi deci sunt cu preluri foarte 
scăzute. 

De altfel în toate aceste încercări de ettenire a leaiului totul e
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bazat numai pe frigorifer şi de aceia Societatea care a construit îri- 
goriferul obţine o subventiune însemnată de la Comună. 

* 
+ % 

Din toate cele văzute la Budapesta cred că întru cât ne priveşte 
putem trage deja urinătoarele învătăminte: 

1. Pentru regularea comerțului de detaliu şi pentru împiedeca- 
rea cartelărei negustorilor, speculatiunei, etc., comunele noastre tre- 
bue să se ocupe cu mult mai deaproape de cât au făcut-o până acuma. 

2, Comunele să nu mai pună locurile din hale la licitație, ci să 
le dea cu un preţ stabilit dinainte la persoane cunoscute făcându-i să se 

supună la măsurile cele mai severe contra cartelărei, speculărei, etc., 

eventual ar fi bine a se copia întocmai părţile relative din regula- 
mentul halei din Budapesta. 

3. Să nu se dea mai multe Jocuri din hală la o singură persou- 
nă sau prin persoane înterpuse şi să ice toate măsurile pentru a îm- 
piedeca aceasta. 

4. Comunele să ție un număr de locuri cât de mare în hale şi 
să permită vânzarea şi de către alte persoane, pentru a avea în tot- 

deauna o concurenţă. 
5. In frigoriferul de peşte de la Galati să rezervăm pentru co- 

munele mai principale din țară locuri speciale pentru depozitele de 

peşte ce l-ar face ele în timpul epocilor peştelui eftin, ca să-l poată 
vinde în comunele respective când peştelele e rar şi scump. 

6. Comunele cele mai principale din ţară“ să caute cu ori ce 

chip a face frigorifere comunale, care e mijlocul cel mai bun de a 

asana comerțul produselor aliimentăze şitotdeodată un minunat regu- 

lator de prețuri atât în folosul consuinatorului cât şi al producătorului. 

Dacă comunele nu au mijloace să facă frigoritere, să dea conce- 

siuni la alţii să le facă, sau să găsească ori ce fel de alle combina- 

țiuni finauciare, a întârzia însă cu facerea lor este a lăsa populatiu- 
nea în suferință şi pe producător şi consumator în prada speculan- 
ților. 

Toate aceste măsuri nu se aplică numai pentru peşte ci şi pen- 

tru ori ce alte producte alimentare și vor contribui cu siguranță 

mult la uşurarea traiului. 

B. Viena 

După hala şi frigoriferul din Budapesta am vizitat frigoriterul din 

Viena «Offentliches Kâihlhaus, Lagerhaus und Preilager, Wien», pro-



prietatea Societătei pe acțiuni «Frste oesterreichische Actiengesellschaft 
fiiv Offentliche Lagerhăuser». 

Acesta este instalat întrun local special cu şease etaje şi cu 3.000 
m. p. suprafală, la care sau mai adăogat în urmă încă o mie de metri 

pătrați. Jumătate din aceste spatiuri sunt pentru congelatiuni şi ju- 
mătate pentru răcire simplă prin sistema Linde. Spre a ne da şeama 
de importanţa acestui stabiliment .voi cita cifrele pentru diferitele ar- 
tieole care Yau conservat în el în cursul unui singur an (1909). 

Ouă . . a ae 90.000.000 bucăţi 
Păsări de vânat. . . . . . . 350.000» 

Epuri o... 280.000» 
Păsări de casă . . . . . . .. 30.0000 » 
Cerbi, mistreți, căprioăre. . . . 10.000» 

Smochine . . . 91.000 quint. metr. 
Un 9.000» » 
Dere. . cc... 5.000» » 
Fructe şi legume . . ... .. . 5.000» » 
Peşti. o... 1.500» » 
Carne . cc... 500» » 

Societatea nu se ocupă cu nici un fel de speculaţiune decât cu 
inchirierea locurilor din depozit la diferiţi comercianți. Pentru prețu- 
rile de închiriere alăturez tariful special. 

Populaţiunea vieneză — după cum îmi spune Directorul frigori- 
ferului de aici — unu utilizează în deajuns frigoriferele după cum face 
populațiunea oraşelor mari din Germania : Berlin, Hamburg, Minchen, 
ei sunt încă prea influențați de superstiții şi prea pulin dispuşi spre 
progres. De aceia frigoriferul de aici însă nu rentează cum ar trebui. 

Intru cât priveşte peştele am văzut înghețat în frigoriter şalău 
rusesc şi dela lacul Balaton, morun din Rusia, etc. 

Cunoscuta firmă Johan Caltus, care face un foarte mare co- 

mert de icre negre aducându-le dela Astrachan şi care cumpără mari 
cantităţi şi dela noi are aici depozitele ei principale şi un biurou spe- 
cial al ei. 

C. Elveţia 

În Elveţia există diferite frigoritere mari pentru conservarea pro- 
duselor alimentare, în special e frigoriferul abatorului din Ziirieh, care 
e unul din cele mai mari şi mai sistematice din Europa. Nu am însă 
nevoie a-l deserie aici, de oarece e] pe de o parte a fost deja în amă- 

nunt studiat de inginerii noştri care au făcut planurile ahatoarelor
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de frontieră şi ne-a servit şi nouă în multe privinte ca model când d-l 
inginer Vidrașcu a alcătuit proiectele frigoriferului nostru dela Galati ; 
pe de altă parte liindcă acest frigorifer nu este de loc întrebuințat 
pentru conservarea peştelui şi nu joacă nici un rol în regularea 

acestui comert. 
De o mult mai mare importanlă sunt pentru noi două frigorifere 

aparlinând unor comercianţi de comestibile din Basel. Unul şi cel mai 
principal apartine d-lui E. Christen și altul firmei red. Glaser & 
Sohne, 

Aceştia şi în special Il. Christen au ca anexă a magaziei lor de 
comestibile şi delicatese câte un frigorifer în care păstrează timp în- 
delungat peşte, ouă, vânaturi, brânzeturi, etc., şi le vând în timpul 
sezonului cu prețuri duble şi triple de cum le-au cumpărat. 

Christen cumpără peştele eftin din toate ţările în . epocile mari 
de prindere, el se aprovizionează cu somoni, păstrăvi, ete., din țările 
Scandinave, cumpără din Ostanda Iymuinden., etc., când e eltin Sole, 

Turbot, ete., cumpără din Rusia şi dela noi icre, şalău, etc., în epo- 
cile când e efliin, etc,, etc., şi toate aceste le păstrează în frigoriferele 
sale până începe sezonul turiştilor în Elveţia; atunci el furnizează — 
având gata la orice moment orice marfă se cere — toate otelurile cele 
mari. Această fimnă sa introdus acuin aşa de bine în cât nu numai 

Elveţienii ci toate otelurile mari din Europa îşi: comandă la ea cele 
necesare. Chiar din Bucureşti am văzut că sau comandat întreși di- 
neuri la magazinul lui E. Christen. Ei sunt aşa de bine aprovizionaţi 
în cât eşti mai sigur că găseşti la ei în orice moment Somon de Rhin 

decât în Olanda şi 'Purbot sau Sole decăt în Ostanda. Cum ei nu fac 
comerţ decât cu alimente de lux li se rentează să ție marfa în depo- 
zitul frigorific şi un timp iai îndelungat, deoarece asemenea măriuri 
pot suporta o urcare însemnată de pret şi deoarece diferenta între 
prețurile din epoca mare de productie şi preturile din epoca mare de 
consumaţie este destul de mare pentru a le lăsa şi lor un câştig im- 
portant. 

D. Paris 

În Paris peştele se vinde în două compartimente mari ale halei 
centrale, apoi în diferitele magazinedin oraş și în fine de comercianții 
mici ambulanți care merg cu un cărucior cu două roate, plătesc 
foarte pulin impozit si pot deci vinde în detaliu foarte eftin, mulțu- 
mindu-se cu un foarte mic beneficiu. 

In hală avem vânzarea «en gros» în compartimentul special ş şi 
în alt compartiment vânzarea în detaliu.
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Vânzanea en gros.—Im acest compartiment sunt 60 de locuri 
închiriate sau mai bine zis concesionate la așa numitii «mandatari», 
Cioncesiunile se dau pe viață, ba chiar pot îi trecute prin ereditate la 
urmaşi, însă concesionarii sunt supuși presecipțiunilur unui sever re- 
gulameni. (Legea de la 1896, decretul dela 8 Octombrie 1907 asupra 
Halelor centrale şi cel de la 20 Iulie 1897) «Ordonance concernant la 
vente en gros du poisson, des moules et des coquillages». 

Plata locurilor în această hală nu se face printr'o arendă fixă, 
ci printr”o taxă stabilită de suta de kilograme de peşte vândut variinii 
pentru fiecare specie între 0.50—1 fe. În medie se vând zilnic în hală 
110.000 kgr., uneori ajunge însă la 900.000 kgr. pe zi, iar alte ori 
se scoboară la 40) — 50.000 kgr. 

Mandatarii sunt supuşi unui sever control din partea Directiunei 
halelor. Ei vând marfa ce li se trimete de pescari sau de proprietarii 
de heleştee sau de imarayeures, percepând un comision de 8, (sau 
după înțelegere şi mai putin).. Ei nu au voe să aibă maria lor şi nici 
să cumpere marfa celor ce le-o trimit ei trebuesă caute pe cât posi- 
bil să vândă tot ce primeşte în aceiaşi zi. Li se tolerează numai să 
iea marfa asupra lor în cazul când nu o pot vinde toată în aceiaşi zi 
şi s'o desfacă a doua zi tot en gros. Nu le este de loc permis să facă 
comert de detaliu. 

Toată vânzarea ce o fac o trec într'un mic carnet ă souche cu 
două taloane (alătur model) şi apoi după aceste trec în borderouri 
(cum sunt conturile noastre de vânzare) pe care le trimit pescarilor 
sau celor ce le-au expediat peştele arătându-le cum au vândut peştele 
şi spezele ce le-au făcut în contul lor. Cotoarele cu biletele de vânzare 
le depun la Direcţia halei, care le controlează și le păstrează în de- 
pozitul lor din pivniţă, pentru a le avea la ori ce momentecând 

marayeurii le-ar face vre-o reclamaţie. Dacă ei in aceste controale con- 
stată că mandatarii au înşelat pe clienţii lor, Direcţia halei are dreptul 
de a-i da afară din hale impunându-le să pună altă persoană în acel 
compartiment. 

Preţurile variază în fiecare moment; dimineaţa sunt prețuri mari, 
dacă mandatarii văd cererea mare pe piaţă urcă imediat prețurile, 
apoi le scad treptat, după ora 8 dau cu preţuri tot mai scăzute ca 
să poată vinde în aceiaşi zi toată marfa, căci un mandatar care nu e 
în stare ca să vândă tot ce i se trimite e cotat rău la clienţii săi ce-i 
expediază peşte dela mare. Dacă le mai rămâne peşte ei îl conservă 
pe a doua zi şi anwme: Salmonidele (Somon şi Păstrăvi) le depozitează 

în frigoriferul oraşului, iar celelalte specii le păstrează chiar în hală 
în lăzi cu ghiață. 

De obicei marayeurii ca să poată controla mai deaproape pre-
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țurile nu trimit nici odată numai unui singur mandatar, ci mai Îa 
multi şi din compararea conturilor constată care e mai bun vânzător. 
Vânzarea că la eri€» este prevăzulă în regulamentul halelor şi Inspeet- 
orul îmi spune că de şi este cel mai perfect mijloc de vânzare toluşi 
nu se practică întotdeauna fiind-că cere un prea îndelungat timp, iar aici 
în două sau trei ceasuri detailiştii trebue să-şi poată face toate apro- 
vizionările, 

Detailiştii. — Detailiştii sunt foarte multi, aşa că există în totdeauna 
concurentă şi nu € posibil să se carteleze între ei. Preţurile detaliulu; 
sunt de obiceiu cu 30—40/, deasupra .preţurilor en gros, însă în 
unele zile când e cererea mare ei caută să scoată cât mai mult şi 
ajunge și la 100%/. 

Locurile în hala de detaliu nu se închiriază cu licitaţie ci cu 
prețuri foarte mici care se plătesc săptămânal. Comuna nu caută a-şi 
mări veniturile din închirierea locurilor din hale. | 

Unele locuri din hală au şi basene pentru peşte viu. De alifel 
afară de detailiştii din hală sunt încă foarte numeroşi detailişti în 
magazii particulare şi comercianţi ambulanți. 

Les Marayeures. — Aceştia sunt ceiace sunt la noi cherhanagii şi 
aşa zişii comercianți din baltă. Fi sunt în toate porturile Frantei şi 
cumpără dela pescari peştele ce aceştia pescuese, pe care apoi îl con- 
servă bine, îl ambalează cum se cade şi îl expediază la Paris. Maraveurul 
este dar un interinediar necesar, care desigur trebuie supraveghiat de 
oarece adeseori poate jefui pe pescarii dela care cuinpără. In general 
însă pescari mici, care pescuesc pe contul lor nu sunt decât în Bre- 

tagne, în celelalte porturi sunt pescari mari, antreprenori, armatori, ete., 

care vând marfa lor la licitaţie inarayeurilor din porturi şi aceştia o 
trimit apoi mandatarilor din Paris. 

Parisul este unul din oraşele cele mai bine aprovizionate cu peşte 
din toată Europa şi publicul iubeşte foarte mult acest aliment, aşa că 
dacă el ar lipsi, populațiunea ar fi foarte nemulțumită. De aceea se 
fac toate înlesnirile ca Parisul să fie cât mai bine aprovizionat cu 
pește proaspăt. Cea mai principală înlesnire însă este organizarea unui 

transport repede şi eftin. "Trenurile numite «les trains des Marais» 
sunt adevărate trenuri exprese, care leagă Parisul cu toate coastele 
Franței, care vin direct fără a se opri în drum decât o singură dată 
pentru trebuințtele maşinei. 

Norocul cel mare pentru putinta satisfacerei acestor cerințe ale 
consumaţiunei oraşului Paris este că parizianul mai mult decât orice 
alt popor de pe continent este deprins şi apreciază peştele de mare 
cu mult mai mult decât peştele pe apă dulce. Pe când însă produe- 
țiunea peştelui de apă dulce este limitată, ba merge chiar mereu scă-
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zând în toate. țările atât din cauza regulărei râurilor care le răpeşte 
tot mai mult zonele lor inundabile, unde înainte se producea peşte 
cât şi din cauza secărei heleşteelor pentru a căştiea pământ, produc- 
(iunea peştelui de mare poate [i crescută la înlinit numai dacă e o 
flotă capabilă de pescari care să cutreere toate mările. 

Pe când dar în țări ca Germania, Austria, ete. Statul se sileşte 
a depinde populaţiunea la consumatia peştelui de mare dând subven- 
tiuni vânzătorilor, împărțind cărți de bucătărie gratuite prin care arată 
cum se prepară acest peşte, etc., şi nu face progrese decât foarte în- 
cete, în Franţa şi în special. în Paris (aproape ca şi în Anglia) con- 
“sumaliunea acestui peşte este o adevătată necesitate a populatiunei. 

Ciitrele consumatiunei ne arată aceasta şi mai bine. 
In 1911 sau vândut priu hala din Paris 32 de milioane kgr. 

produse de ale pescuitului; din aceste sunt: | 

35.930.000 kgr. peşte de mare 
19.000.000» scoici, etc., (Coquillages). - 
2.000.000» raci, crevete, caracatite, etc., şi numai 
2.298.000» peşte de'apă dulce. 

In afară de acestea însă trebuiesc contate încă cel puţin 23% 
pentru cantităţile de peşte de mare pe care le trimit marayeurii direct 
“magazinelor din oraş fără a mai trece prin hale. - 

Peștele de apă dulce ce se aduce în hala din Paris (știucă, crap, 

biban, raci, păstrăvi, mreană, goujon (porcusori), etc., vine mai cu 
seamă din râuri şi canale şi di eleşteele din Franţa şi o parte. se im- 
portă din Olanda, etc. Franta produce cantități mult mai mari, şi mai 
mai cu seamă crapul din eleşteele dela Dombe, însă aceste se con- 
sumă mai mult în localitățile de producţie şi în provincie, căci Parisul 
nu are nevoie de cantități mai mari decât cele arătate.. 

Peștele de mare ce se consumă în Paris este de speciile cele mai 
variate şi ptovine din toate mările. In hală vedem alături peşte din 
Marea Nordului şi Canalul Mânecei, peşti din Mediterana, peşti dela 
Islanda, dela Newfoundland şi de pe coastele Labradorului, peşti de 
pe coastele Marocului, ete., etc., şi tot felul de regiuni unde se duc 
flotele curagioşilor pescari francezi. 

Acest peşte intră prin toate porturile Franţei însă mai cu seamă 
pe la Boulogne sur ler. De aici vine 67%/, din tot peştele ce se con- 
sumă în Paris adus prin linia ferată a companiei de Nord. 

După aceasta vine Douarne (Odierne dep. Finistăre) Lorient, La 
Rochelle, Dieppe, Arcachon, etc. 

Nantes, care are o producţiune foarte mare de peşte de mare şi 
în special de Sardine nu trimite decât foarte puţin proaspăt, căci mai 
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tot peştele este transformat în conserve de numeroasele fabrici de acolo. 

Porturile din Mediterana de asemenea trimit foarte puţin la Paris 

deoarece flota de peseari aici e mult mai, mică — nefiind acea mare 

bogăție de peşte ca în Marea Nordului sau. în Ocean — iar pe de alță 

parte ei aprovizionează mai mult provincia și populaţia locală care con- 

sumă deasemenea mult peşte: | 

E. Boulogne sur mer 

Am văzut că 680, din peştele ce se consumă în Paris e adus 

de compania căilor ferate de Nord şi că aceasta provine mai cu 

seamă din Boulogne. Roulogne este în adevăr nu numai cel mai mare 

port de pescărie din Franţa, ci şi poate de pe întregul continent (fi- 

reşte afară de porturile eagleze). Deverul anual al pieței de pescărie 

din Boulogne se urcă la 95.000.000 fr. adică dublu ca la Gestem- 

iinden sau Iymuinden în Ilolanda, abia a treia parte iasă ca la Londra 

sau de două şi jumătate ori mai mic ca la Gr imsby şi egal cu Aberdeen. 

In Poulogne sunt 30 de armatori mari, 80 de vapoare de pes- 

cuit (chalutiăres a vapeur) şi 150 de corăbii cu pânze (chalutidres a 

voiles). Pescarii mici care pescuesc numai în marea teritorială aproape 

nu contează. Aceste vase mari de pescari merg în toate mările unde 

e epoca mare a pescuitului, foarte mulţi pescuesc pe coastele Maro- 

cului, în epoca pescuitului lui Gadus morrhua (morue) se duc la Is- 

Janda, pentru Sole şi 'Turbot în Marea Nordului, eu singur le-am în- 

tâlnit în vara anului 1908 pe bancul dela Newfoundland, etc. Asa dar 

şi peştii ce se văd pe piața din Boulogne provin din toate aceste ape 

atât de depărtate. | | 

Peştele adus în port se vinde tot la licitati ie şi se cunipără de 

comercianții angrosişti de aici așa zișii marayeusi care am arătat cum 

îl ambalează şi î expediază la Paris şi în toată Franta. | 

De oarece interesele consumatiunei mereu crescânde a peştelui 

de mare în Franţa concordă cu interesele marinei militare franceze, 

ministerul marinei militare (care administrează și pescăria maritimă) 

acordă mari. încurajări pescarilor pentru a-i ademeni. 

Pe de oparte inscripțiunea maritimă ce dă mari avantagii popu- 

laţiunei pescăreșşti în schimbul cărora ei servesc apoi în marina mi- 

litară, pe de altă parte se acordă subvenţiuni însemnate băneşti pes- 

carilor cari merg la pescuit la 'Terre- -Neuve, Islanda, etc. şi pentru 

aceste premii Statul are înscris în fiecare an în bugetul său sume 

trecând de 5.000.000 iranci. 

Ca modul acasta dar Franţa este asizurată să nu ducă nici odată 
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lipsă de peşte şi populațiunea ei să aibă în totdeauna acest aliment 

higienic cu preţuri relativ. modeste la dispozitie, ori cât de mult ar 

creşte cerințele consumaţiunei. Graţie legăturilor admirabile cu Pa- 

risul, Boulogne nu are nevoe nici de fabrici mari de conserve nici 

de frigorifere mari, căci poate trimete totul în stare proaspătă şi foarte 

repede la Paris în lăzi şi coşuri cu ghiață. 

F. Iymuinden 

Cel mai mare port de pescărie maritimă din Olanda şi unul din 

cele mai mari de pe continent este portul Iymuinden dela 2 km. de 

lângă Amsterdam aşezat pe canalul care leagă, acest oraş cu Marea 

Nordului. Ca piaţă de pescărie şi ca oraş, Iymuinden există abia dela 

1870, iar portul: de pescărie e construit abia în 1896 şi cum numărul 

vapoarelor cu peşte a crescut mereu s'a construit şi o_hală mare 

care a fost pusă în exploatare în 1900. Hala are o lungime de 145 m. 

şi o lăţime de 15 m., iar în faţa ei este un cheu de descărcare de 13 

m. lărgime. | 
Cum nici această hală na mai fost suficientă din cauza enormei 

desvoltări a comerţului de peşte şi a numărului crescând de vapoare 

ce-l aduc, în 1905 sa mai construit încă o altă hală nouă şi mai sis- 

tematică (după modelul celei din Gestemiinde cu compartimente de 

ambalaj ete. speciale pentru fiecare cumpărător de peşte) aceasta are 

o lungime de 430 m., lăţime 24 m. şi lăţimea cheului de descărcare 

35 m. Compartimentele din hală nu se dau la licitaţie, ci se închi- 

riază comercianților cu preţuri fixe. 

Pentru compartimentele cele mai mici de 5.57 m. ei plătesc 

150 florini olandezi şi pentru gheţăria din pivniţă care are aceiaşi mă- 

rime plătesc anual 100 flor., adică în total pe un compartiment com- 

plect 250 flor. (adică 560 lei). 

In port s'au mai construit în urmă diferite fabrice de ghiaţă, 

depozite de ghiață etc. 

Desvoltarea comereială pe care o iea această piaţă de pescărie 

“este enormă. Așa că numai în 10 ani de la 1896 la 1905 numărul 

“vapoarelor de peşte sa urcat de la 1 la 103 şi întrun an avem 

9740 de vapoare cu peşte "descărcate şi 10915 corăbii cu pânze, a- 

cestea întrec chiar porturile de pescării germane care sunt mai vechi 

ca cel de la Cestemiinde sau cele de la Hamburg şi Altona. 

- Deverul total era în 1906 de 4.072.666 flor. holandezi aşa că 

“era încă înferior lui Gestemiinde dar cu mult superior Hamburgului 

cu Cuxhaven împreună şi Altonei. In 1911 deverul sa urcat la 9.5 

Mk. întrecând chiar pe Gestemiinde. 
.



Pescarii de aici pescuese mai cu seamă în Marea Nordului şi 

numai pulini din ei (9 vapoare) merg din Martie până în Septembrie 

la Islanda. 
„Peştele de aici se consumă parte în Olanda şi în special Amster- 

dam (450/0), iar restul se exportă în Belgia (29-25), Germania 

(24—30%/4) şi Franța (1%/.). 

Tot peştele adus la piaţă se vinde_imediat_prin._licitaţiune pu 

blică- «Afslag» şi anume nu urcându-se (care dă mai mult) ci licita- 

"Torul începe de la un preț ridicat şi se scoboară mereu până ce cum- 

părătorul strigă «Myn» (adică «al meu»). Pentru vânzare se plăteşte 

la început un comision foarte mic de 1%/, care însă s'a urcat apoi la 

20/, (la Gestemiinde, Altona, Iamburg 3-4/, plus diferite speze de 

descărcare, pentru lăzi, etc.). | 

Toată exploatarea acestei piete se face în regie direcţi de_către_ 

Stat, chiar și licitatorii sunt ai statului plătiţi cu lefe fixe şi nu în- 

teresați Ta procente din comisionul de vânzare. Toată administraţia 

este exemplară şi numai ei se atribue acest avânt atât de mare şi 

această creştere continuă a vapoarelor chiar sub pavilion strein şi în 

special englez care vin aci să-şi vândă peştele. Până la 1896 pe lângă 

licitatorii oficiali mai erau şi alţii particulari şi noului Director al a- 

cestui port D-l I. M. Bottemanne i-a succes să-i desființexe şi să ia 

totul în regia Statului aşa că din acel an începe și creşterea rapidă 

a deverului acestui port. 

Directorul portului şi halei depinde direct de «Minister von 

Waterst» el are sub dânsul doi căpitani de port, .4 licitatori, 12 fun- 

cționari în hală şi în birou şi doi maşinişti. 

Banca «Haarlenische Bankuveeniqiny» are în sala de licitaţie 

un contor al ei şi face toate plăţile rezultate la icitatei. Cumpărăto- 

rilor li se dă credite însemnate cu 3/89, pe o lună şi cele de mai 

multe ori fără garanție. 

Toată această piaţă ne este cel mai bun exemplu-—și recunoscu- 

tă pretutindeni ca atare—de cât de bine se. poate desvolta comerţul 

de peşte condus bine și dezinteresat _de_către Stat având de bază 

vânzarea prin licitaţie publică. 
  

— 

G. Ostanda . . , 

Cam în acelaşi fel ca și la Iymuinden este organi zat comerțul 

de peşte şi în Ostanda. Şi aici avem pescari de mare numeroşi, care 

pescuesc în canal, în Marea Nordului, etc. şi aduc zilnic peștele la 

hală unde se vinde prin licitație publică contra unui comision de 49, 

plătit licitatorului jurat.
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Licitaţia începe şi aici de' sus şi se scoboară până ce un cumpă- 

rător strigă cniin» de aceia aici licitaţia se numeşte «la minque». 

Hala de aici are numai hală de licitaţie, nu are însă şi compar- 

timente pentru cumpărători ca la Gestemiinde, aşa că aceştia Îm- 

pachetează marfa în jurul halei sau o duc la magazinele lor din a- 

propierea halei. ae 

Modul de ambalaj al peştelui şi expediţie este înteresani, ar fi 

însă a întra prea mult în detalii dacă în această scurtă schitare a 

modului cum se face comerțul de peşte aşi încerca să-l descriu. 

In Ostenda este şi o școală -de pescari care dă rezultate foarte 

- bune. Această şcoală este înfiinţată de un preot PAbte Pipe, care cu 

un devotament extraordinar şi-a cerşit mijloacele și a ajuns să facă o 

operă de mare folos. Aici vin copii pescarilor, copii găsiți, etc, şi 

învaţă a ceti şi scrie, elemente de navigaţie (busola, manierea cârmei, 

manierea pânzelor, maşina de vapor, etc.) elemente de contabilitate, 

cunoaşterea peştilor principali şi viata lor, conservarea peştelui prin 

sărare, uscare, ermetic (conserve de cutii), etc. 

H. Hamburg şi Altona 

Hamburgul a fost întotdeauna un Joc important pentru desface- 

rea peştelui atât a celui pescuit de pescarii de la gurile Elbei (Fin- 

kenwâărde, Gliickstadt, Cuxhaven, etc.) cât şi a însemnatelor cantități 

de peşte de mare ce se importau în Germania din Anglia, Olanda, 

Norvegia, etc. , 

Până la 1886 comerțul nu avea nici o organizare sistematică şi 

vânzările se făceau libere de la mână la mână. 

In 1886 pescarii din Finkenwâărde au trimis o deputațiune Se- 

natului cerând să li se permită ca tot peştele ce-l aduc ei la piață 

si se vândă în hala din St. Pauli de către un aucţionator jurat prin 

licitaţiune publică, şi s'a ales pentru acest scop pe D-l G. Platzmann 

care şi azi ocupă locul de vânzător jurat al halei de aici. 

Pot în 1886 şi în Altona firma [H. Koser, care construise primul 

vapor de pescărie maritimă a obținut de la autoritatea politienească 

permisiunea de a-şi vinde peştele pescuit de ei în hala de acolo prin 

licitaţiune publică. 

Aceste au fost primele începuturi ale organizărei comerțului de 

pescărie în Germania şi în scurt timp au fost imitate de toate celelalte 

porturi mari: Gestemiinde, Bremerhaven, apoi Iymuinden în Olanda 

etc.; efectul acestei organizări începute acum 95 de ani a fost că 

devernl acestor pieţe a crescut uimitor şi că hala din. Hamburg care
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la 11337 a avut un dever numai de 339.009 Mk. a crescut azi (1911) 

la 5.017.737 Mk. şi cea din Altona a trecut de aseminea de 4.209.000 Mk. 

Această creştere a deverului precum şi necesitățile producţiunei 

şi consumaţiunei mereu crescânde a făcut pe Stat (Ilamburgul și 

Prusia) să construiască hale sistematice. de peşte în aceste două orașe. 

Mai întâi sa construit de către arhitectul Berthold Sthal, hala din 

Altona pe baza studiilor ce acesta le-a făcut asupra halelor şi portu- 

rilor de pescării din Anglia, Danemarca, Belgia, Olanda şi Franta; 

studii publicate atunci întro broșură specială. Nu intru în descrierea 

acestei hale, ci alătur broşura lui Berthold Stahl din care se văd 

deaproape planurile ei. Este o hală mare împărțită în două compar- 

timente, unul pentru comerțul en gros şi unul pentru detaliu. Au- 

grosiştii nu au loc în hală ci au magazinele lor în împrejurimile 

halei. 
Hala nouă din Ilamburg, St. Pauli, a fost construită abia acum 

câți-va ani. Ea ne reprezintă tipul unei hale menită a descărca și 

vinde peşte destinat mai mult pentru nevoile consumaţiunei locate 

(nu ca de ex. cele din Cuxhaven sau Gestemunde care sunt numai 

hale de expediat peşte în toată țara). 

Această hală este împărţită şi ea ca la Altona în două compar- 

timente, unul pentru comerţul en gros și altul pentru detaliu. 
iompartimentul en gros este cel mai mare, el e din partea din- 

spre Elba a halei şi malul este transformat într'un cheu foarte. siste- 

matic «de descărcare; aicea acostează vapoarele de pescărie şi se 

descarcă prin nişte mosoare electrice . (electrische Winden) foarte 

practice, (furnizate de E. Becker Berlin-Reinickendort), aşa că vechile 

Grue au fost părăsite cu totul. 
Peştele adus la hală se vinde de către_trei aucționatori jurați 

  

(Platrmann, Cohrs şi von Fitzen). Concesiunea de a Vinde peştele li 

se dă pe câte un an, dar li se reînoeşte mereu, aşa că de fapt sun 
pe viaţă. In contract însă este înscris că dacă vor “face cea mai mică 

neregulă la vânzare li se poate retrage imediat concesiunea. 
Aceşti aucţionatori caută să facă un dever cât mai mare şi «de 

aceia ei caută a atrage cât mai multe vapoare ca să-și vândă peştele 
prin ei; de aceasta ei trimit chiar comişi-călători prin Anglia etc., 

pentru a face propagandă ca vapoarele cu peşte să vină la Hamburg. 

Pentru a asigura mai mult pescarii să aducă peştele la ei, ei le 

acordă credite asupra peştelui ce-l vor aduce, ceia ce face să aibă 

adeseori. riscuri. | 

Aucţionatorii din Hamburg au dreptul de a percepe un comisi- 
on de 3%, de la peştele pescarilor Germani şi 4/, de la pescarii 

străini. Din acesta Statul percepe 1/22, de la Germani şi 1%, de la
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străini. In afară de acestea însă auctionatorii mai percep aci şi alte 

taxe ca de ex. 50 pfen. de fiecare 100 Pf. (50 kgr.) de peşte pentru 

spese de descărcarea peştelui (Lâsch geld), spese pentru coşuri şi 

lăzi (Korbgeld) ete. 

Pe de altă parte însă auctionatorii acordă ca un fel de premiu 0 

scădere din taxa de comision acelor vapoare care vin mai des cu peşte 

la piaţă aducând cantităţi mai mari. 

Pentru exploatarea halei şi cheului este un nou regulament spe- 

cial (bazat pe art. 9 al legei revizuite de organizațiunea administrativă 

dela 2 Noemvrie 1896 carea intrat în vigoare dela 1 Februarie 1911). 

Prin aceasta se prevăd toate taxele ce au a le plăti pescarii şi 

vapoarele pentru acostare, descărcare, depozitare pe cheu şi în hală. 

Deasemenea este un tarif special aprobat de Senat la 19 Oc- 

tombrie 1908. | 
In fine este un regulament special privitor la acţionatori și la 

modul de vânzare ale peștelui; între altele la $ 3 acesta prevede că 

caucţionatorul este autorizat a opri licitaţia şi a nu adjudeca ori de 

«câte ori observă că între ofertanţi s'a făcut o înțelegere pentru a în- 

«josi preţurile». 
"Poate aceste regulamente ale pieţei din Iamburg, St.-Pauli le 

înaintez aci alăturat în original. 
In hala engros cei trei auctionatori au rezervate anume camere 

pentru ei şi personalul lor. Fiecare aucţionator este obligat a anunta 

pe o tabelă neagră pusă în faţa Diuroului său, cantitățile de peşte ce 

i se avizează că vor sosi în cursul întregei săptămâni aşa că comer- 

cianţii să poată lua cunoştinţă de ele şi să facă ofertele lor la clienţii 

din Hamburg şi din tară. 
In hala de engros mai sunt trei compartimente pentru comer- 

cianţii agrosişti cari cumpără peşte, ceilalți îşi au magazinele lor în 

apropierea halei. Compartimentele acestea se închiriază cu un pref 

fix de 1.000 Mk. anual. 
| Comercianţii angrosiști din jurul halei au instalaţiuni foarte bune. 

Comerciantul Mayer are de ex. un foarte bun mic frigoriter cu 

ghiaţă cu sare (amestec 10"/, sare) cu care poate produce o răceală 

până la—10 spre a congela peştele. Am găsit la el şalău din Persia 

în cantităţi destul de mari. 
Un alt comerciant are o foarte sistematică fabrică de conserve 

(sardele, marinate de scrumbii, etc.). 

Interesant este de asemenea pentru noi că la comerciantul Mayer 

am văzut că acum 3 săptămâni, i-a sosit un vagon încărcat cu 4000 

kgr. crap viu din România trimis de firma Hofbauers Neife din Viena. 

Cred că provine din bălțile dela Folteşti, unde nişte negustori din Iţcani
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au cumpărat crap viu dela proprietar particular. Ilofbauer a furnizat 

crapul acesta cu 1—1.50 Mk. kgr. loco Hamburg şi Mayer Pa vândut 

cu 9 Mk. kgr. 
Ilala de detaliu, are 30 locuri pentru comercianții detailişti. In 

Hamburg-Altona însă, peştele se vinde mai mult în prăvăliile micilor 

comercianţi din oraş, ceeace comuna sprijină foarte mult, (sunt 350 

prăvălii în oraş care vând pește proaspăt şi afumat). 

„Foarte interesant este că comuna Hambuy împreună cu Direciia 

pescăriilor a luat o măsură pentru « procura populațiunei săvace peşte 

eftin de două ori pe săptămână ; aceasta sa tăcut în mod toarte cu 

minte încât nu numai că nu sa lovit în producători înjosindu-le pre- 

țurile ci li va dat prin aceasta un foarte mare ajutor şi iată cum: Se 

ştie că vapoarele cu peşte de mare aduc cantități de peşte de mare toarte 

însemnate, între care sunt specii pe care populatia nu le cumpără 

de oarece nu le cunoaște şi nu ştie cum să le prepare. Aceste specii 

se vând la licitație cu 3—3 pf. ptundul (adică 6—10 pfen. kgr.) spre 

a se trimite la fabrice unde le macină transformându-le impreună cu 

capetele celorlalți peşti în făină de peşte, care se întrebuinţează lie 

ca hrană pentru peşti şi vite la stabilimentele de piscicultură de apă 

dulce, fie ca îngrăşăminte agricole. In anii din urmă au început a se face 

din aceşti peşti tot felul de cârnați (caltaboși, cârnaţi de Frankfurt, 

chifteluțe, tobă, etc.), care imită în totul la gust cârnații de came şi 

sunt foarte hrănitori vânzându-sescu preţuri foarte mici. Totuşi pen- 

tru a se introduce asemenea produse în consumaţia mare mai e nevoie 

să treacă mult timp, căci populaţia nu e încă depriusă cu ele şi până 

atunci prețul mediu al acestor spocii este tot de A Mk. pe 9], de pfzi. 

(adică 8 Mk. la %, de kgr.). 

Direcţia pescăriilor dar a început a populariza în mod foarte sis- 

tematic aceste specii și a publicat în sute de mii de exemplare o căr- 

ticică prin care arată fiecăruia modul de preparare a acestor peşti, ba 

chiar a ținut timp de câteva luni şi cursuri practice de preparat acest 

peşte care erau foarte vizitate de femeile din popor şi de bucătărese. 

In urmă a convocat pe toli comercianții angrosisti de peşte și i-a ho- 

tărăt să se oblige între ei să cumpere peştele acesta la licitaţie cu un 

preț, jos şi să-l furnizeze la anume comercianți mici detailişti care să-l 

vândă în oraș cu un preţ mic. Și-au luat în total 130 de detailişti 

obligaţia să vândă aceste. specii cu prețuri joase la care ei nu câștigă 

decât 5 Mk. (şi în timpul din urmă 7 Mk.), la suta de ptunzi. 

Preţurile se. stabilesc cu două zile înainte şi Direcţia pescăriilor 

le publică în toate ziarele, iar fiecare vânzător din cei 1130 are un pla- 

cat galben la prăvălia sa arătând că vinde pestele eftin cu preturile 

stabilite.
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Aceste vânzări se fac de două ori pe săptămână si se vând nu- 
mai câte două specii de peşte într'o zi. Rezultatele dobândite au fost 
foarte bune 'căci: au împăcat toate interesele, pescarii şi-a vândut mai 
hine peştele lor, angrosiştii au şi ei un mic câştig, detailiştii au vân- 
zăre atât de mare încât cu tot câștigul mic ei tot realizează beneficii 
însemnate, iar populaţiunea săracă a găsit o 'hrană eftină, în medie 20 

pf. pe pfund, adică 50 bani pe kgr., pe care înainte nu o cunoştea şi 
fără această organizaţie nu ar [i putut-o dobândi. 

In acest fel cred că sar putea face şi la noi foarte mult dacă 
Primăriile din țară sar mişca odată să-şi facă datoria ce o au în a- 
ceastă chestiune. 

Am aci raportul d-lui director al pescăriilor dr. Lubers din care 
se văd rezultatele însemnate ce le-au dat aceste încercări şi de unde 
vedem că ele merg azi atât de bine încât comercianții singuri fără a 
mai avea nevoie de concursul autorităților merg înainte. 

Frigoriferul central. In Hamburg există si un frigorifer foarte 
sistematic, unul din cele mai mari și mai sistematice din toată lumea. 
FI este în acelaşi timp şi un antrepozit așa că mărfurile păstrate în 
el dacă vin din: străinătate nu plătesc vamă decât după ce sunt scoase 
şi aduse în comerţ spre a fi puse în consumație în Germania. În 
acest frigorifer se păstrează şi peşte şi mai cu seamă speciile scumpe 
ca somon, elc., care pot suporta o creştere a pretului prin spezele 
de conservare. 

In acest frigorifer locurile se închiriază cu m. p. de suprafață 
şi costă câte 75 Mk. chirie anuală, aşa că comerciantii de peşte care 

au nevoie îşi închiriază aici compartimentele necesare. 

Î. Cuxhaven 

Cel-mai nou port de pescării şi cel mai sistematic este cel din 
Cuxhaven. Statul Hamburg a construit acest port la gura Elbei pentru 
a face concurenţă porțurilor de pescării dela (ura Veserului: Geste- 
miinde (Prusia), Bremerhaven (Brema) şi Nordenhaven (Instalaţiile 

Societăţei Nordsee-lHochsee Fischereigesellchaft). 
» Acest port cu hala, etc., a fost pus în exploatare abia în 1908 

când a avut un dever de abia 800.000 Mk. iar în 1911 deverul sa 
urcat la 2.000.000 Mk. pentru o cantitate de peşte de 12.500.000 kgr. 

La acest. port aparțin 94 vapoare de pescărie toate. proprietatea 
Societătei «Deutsche Seefischhandelsgesselschaft», cu care Statul Ham- 
burg când a construit acest port a încheiat un contract special acor-— 

dându-i tot felul de conceşiuni între care cza mai principală este de 

t-a”percepe pe timp de 10 ani ca comision de vânzarea peştelui 

7 
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numai 2%. (în alte porturi se percepe 3—40j,, la Paris 8% etc.), 

ceiace face că în această privință Statul are_un deficit anual de 

aproximativ_30.000_Mk._pe care-l consideră ca un fel de subvenţiune 
acordată acestei Societăţi. 

In afară de vapoare aici mai vin de aduc peştele la vânzare 80 

corăbii cu pânze ale pescarilor din Finkenwârde (care merg de altfel 

şi la Hamburg-Altona) şi 80 de corăbii ale pescarilor de crabi şi 

garnele. 
Societatea de armatori Deutsche Seefischhandlungeselischaft. are 

în acest port încă o fabrică de instrumente de pescuit, o fabrică de 
ghiață şi un şantier de repararea vapoarelor. Vapoarele pescuesc în 
Marea Nordului, la Islanda, etc. 

Hala de aici este construită după modelul celei dela Grestemiinde 
căreia i sau adus toate perfecționările pe care experienta le-a arătat 
necesare. In general pentru a construi și pune în exploatare portul 

şi hala de aici Statul Hamburg a angajat ca inspector al pescăriilor 

şi l-a însărcinat cu direcţia specială a acestui port pe d. F. Duge, o 
persoană eminentă care a fost peste 10 ani căpitanul portului de 
pescării din Gestemiinde (Hotfenmeister) şi căruia i se datoreşte toată 
organizaţia minunată a comerțului şi exploatărei acelui port şi pro- 
gresele enorme ce sau făcut acolo întrun aşa de scurt timp. 

Statul Iamburg asigurându-şi concursul lui Duge a asigurat tot 
odată şi viitorul acestui port pentru care a cheltuit atâtea milioane. 

Iala este compusă din două corpuri mari având fiecare în faţă 
un cheu sistematic pentru descărcarea vapoarelor. Pentru descărcare 

se serveşte şi aici de macaralele electrice despre care am vorbit la 

hala din Hamburg. Sunt cinci bucăţi şi costă fiecare câte 1800"Mk. 
In tot lungul halei este un coridor larg unde se ţine licitaţie şi 
apoi vin compartimentele comercianților de peşte. In totul suni 24 
de .compartimente pentru comercianți. Aceste sunt compuse ca şi la 
Grestemiinde dintr'o cameră mare pentru ambalaj şi mai multe depo- 
zite de ghiaţă cu pereţii groși bine izolați printr'o pătură groasă de 
plută aşa că pot li ori când transformați în camere frigorilice. In 
etajul de sus au biurourile şi depozitele de materiale. Un plan al. 
acestei hale -îl alăturez aci, din care se poate vedea toate detaliile de 
construcție mai deaproape. 

Toată exploatarea acestei hale este în regia proprie a Statului. 
Auctionatorii aci nu sunt ca la Hamburg, Altonă sau Uresteriinde numal 

"concesionarii juraţi recunoscuţi de Stat care fac toată vânzarea pe 
propria lor socoteală și încasează ei comisionul dând o parte Statului, 
aici ei sunt functionari ai Statului şi vânzătorii asemenea. S'a recu- 
noscut în adevăr_că acest sistem ul regiei depline este superior van- 
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zeivei prin_a ucționalori_concesionari, căci aceştia din urmă pentru a 
atrage mai mult pe pescari şi pe comercianţi la ei le oferă credite 
la nevoie şi din această cauză au rizicuri multe, aşa că ei caută pe 

toate căile să mărească comisionul, să încarce cheltuelile, etc., ceia 

ce este desigur în detrimentul dezvoltărei îutregei ramure. Statul însă 
nu dă nimănui credit și fiecare e obligat să plătească Lumea marfa ce 
a cumpărat- o în tot cursul săptămânei. 

Tot peştele adus la piață se vinde prin licitație publică adjude- 
cându-se asupra celui ce oferă mai mult. Armatorii nu sunt obligati 

a-şi vinde numai decât peştele lor prin licitaţie cu atâta mai mult cu 
cât unii din ei sunt în același timp şi comerciaați de pește; cu toate 
acestea absolut tot peştele se aduce la licitaţie şi comercianții cari 
sunt și pescari armatori cumpără prin licitaţie ceeace le trebue din 
propriul lor peşte. - 

În hala de aci, după cum am mai arătat se plăteşte pentru vân” 
zare un comision numai de 20/, fără orice alte taxe, acea:ta se va 
face până ce va expira contractul cu societatea armatorilor, când co- 
misionul va fi urcat la 3%, cu care atunci se vor putea acoperi toate 
cheltuelile regiei. 

Compartimentele din hală se închiriază comerciantilor cu un preţ 
fix de 600 Mk. anual, iar dacă vreunul cere să i se instaleze un fri- 

gorifer special el plăteşte numai 3%, la capitalul întrebuintat în a- 
ceastă construcţie pentru amortizarea anuală a acestor cheltueli. 

“Din peştele de mare adus la licitaţiune unele specii'cu consu- 

maţiunea cărora poporul german sa deprins de mult timp ca d. ex. 
calcan (Steinbuth, Rhombus maximus), Sole (Seezunge), Plie (Schole), 

Schelfiseh, Stockfisch, Dorsch etc., se vând cu prețuri foarte bune 

(calcan, sole, ete., cu 3—5 Mk. pe kor.), acestea se expediază imediat 

de comercianţi în toată Germania bine ambalate cu ghiaţă. Alte specii 
din contră ca Seelachs (Gadus aeglefinus) etc., ma intrat încă în con- 
sumaţia mare a poporului german, pe acestea Direcţia pescăriilor îşi 
dă toată osteneala de a le pune în valoare, căci valoarea lor nutritivă 
este de asemenea foarte mare. In acest scop Statul face o mare pro- 
pagandă prin presă pentru a populariza la populaţiunea din întreaga 
Germanie aceste specii, în această ordine de idei intră şi măsurile ce 
am arătat că sau luat la Hamburg pentru a vinde peşte eltin la po- 
pulația săracă. 

Până ce însă populația din Germania se va deprinde să consume 
aceste specii de peşte eftin care sunt în cantităţi foarte mari prețul 
lor actual este foarte jos, ca 3 pf. pe kgr., şi Direcţiunea halei îşi dă 
toată osteneala să le găsească o întrebuințare. la acest scop este aici 
o fabrică de făină de peşte unde se macină aceste specii şi capetele
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de Dorsch, Schellisch, etc., spre a servi ca îngrăşeminte sau ca hrană 
artilicială pentru stabilimentele de piscicultură. 

In timpurile din urmă, după multe experiente, unul din comer- 
cianţii din hala de aici a reuşit să fabrice conserve excelente fierte 
la autoclave din aceste specii şi anume: cărnatii de pește întocmai ca 
cei de Frankfurt care se vând îa detaliu, cutia de 8 perechi cu 00 
pf., fricandele, adică un fel de chiftele cu sos care se vând în detaliu 

cutia de 110 chiftele cu 30 pf. Apoi cârnaţi afumaţi, caltaboși şi tobă 
care se vând în detaliu cu 1.20 Mk. kgr. 

Calitatea acestor cârnali este excelentă și prin condimente gustul 

lor e dat asttel că nu se pot deosebi de cârnații de carne. Fabricarea 
lor și vinderea cu aceste preturi atât de joase nu va mai renta, 

insă dacă preţurile peştelui vor creşte peste 10—12 pf. pe pld. şi a- 
tunci vor trebui urcate prețurile cârnaţilor. 

Ca un lucru foarte practic am văzut în compartimentul d-lui Tern 
un aparat de ozonizarea aerului făcut de firma Siemens-Schukert, el 

costă 3000 Mk. însă nu întrebuințează pe zi electricitate decât de cel 
mult 5 pt. Cu ozona produsă de acest aparat s'a putut conserva pește 
fără ghiață în depozite timp de 4 săptămâni şi după cât mi sa afir- 
mat chiar fără a schimba culoarea. Cred că acest aparat relativ eltin 
poate avea şi pentru noi -o mare însemnătate fie pentru cherhanalele 

din Galaţi, Brăila, Constanţa, unde este electricitate, lie pentru dite- 
ritele bale de detaliu din ţară. 

In contra cartelărei comercianților și aici ca şi la Hamburg este 
un articol special în regulamentul de licitaţie care prevede că aucţio- 
natorul are dreptul de a opri licitația ori de câte ori şi-a format 
convingerea că cei ce licitează sau înţeles între ei pentru a scădea 
prețurile. 

Regulamentul halei şi portului îl înaintez aici alăturat. 
Dar dacă partea technică şi comercială este aici atât de bine 

organizată numai puţin sa gândit organizatorii acestor pieţe şi la partea 
curat omenească, la micul pescar care după ce a stat câte 10 zile în 
mare ducând viaţa grea de pe bordul vapoarelor de pescari, odată 
întors la uscat are dreptul şi el să se distreze.: 

Cine cunoaşte viața depravată de prin porturi şi tentațiunile ei 
pentru marinari ştie ce mare importanță au asemenea iastituțiuni. 
Direcţiunea portului de aici şi mai cu seamă d-lui inspector Duge, 
care pe lângă că e un excelent administrator şi organizator mai e şi 

un om de inimă, a înfințat un «Seemansheim» adică un cămin al 
pescarilor. 

Aici pescarii găsesc cu un preţ minim de 2 mk. pe zi odae



curată de dormit și hrană bună, odae de corespondenţă, sală de dis- 
tracţie, jocuri, băi, etc. | 

Patronul căminului împreună cu soția sa este obligat să stea 
împreună la masă cu marinarii, pentru ca aceștia să aibă mai multă 
incredere. La anumite sărbători și mai cu seamă în seara de Crăciun 
se face, arbore de Crăciua cu cadouri peatru marinari, şi doamne din 
societatea bună din oraș vin pentru a petrece împreună cu ei oferin- 
du-le plăcerile vieţei de familie. Patronul căminului primeşte contra 
unei chitanțe ori ce sume dela marinari fie pentru a le depune pe 
numele lor la Casa de economie a Statului, fie pentru a le expedia 
la rude, etc. Increderea marinarilor a ajuns atât de mare în cât nici 
nu mai vor să primească chitanțe. 

In etajul de sus al casei este o sală de conferințe şi distracţii 
unde este şi o adevărată şcoală de pescari. Aici inspectorul Duge le 
ține lecţii de navigaţie, etc., conferințe cu subiecte cei interesează 
şi mai cu seamă li se fac tot felul de demonstrațiuni cu cinemato- 
graful, care-i distrează şi îi instrueşte. 

Armatorii, comercianții agroisişti de peşte, fabricanţii de conserve 
etc. cu toții ajută şi întreţin această instituțiuae de adevărată binefacere. 

la cămin sunt primiţi nu numai pescarii, ci dacă este loc şi tot 
felul de alţi marinari. De asemenea aici nu se face nici o diferență 
nici de naţionalitate, nici de contesiune şi de aceia în biblioteca că- 
minului, găsim cărţi reviste şi jurnale în toate limbile trimise cele 
mai multe gratuit. 

Pastorul dia oraş este ori când şi el la dispozitia. celor ce ape- 
lează la serviciile sale şi adeseori ţine şi el conterințe. Toate aceste 
desigur nu sunt obligatorii pentru marinari, numai cine vrea şi are 
poftă ia parte la conferințe, la lecţii, la concerte, la reprezentaţiuni, etc. 

În sala de conversații sunt tot felul de jocuri (biliard, dame, etc.). 
şi tot felul de instrumente de muzică. 

Vizitând acest cămin, văzând viaţa frumoasă de familie şi înalta 
moralitate ce domneşte aici şi gândindu-mă că din acești marinari 
pescari se recrutează marina militară germană, atunci putem să ne 
explicăm de ce întrun timp atât de scurt ea a ajuns la o înălțime 
atât de mare. 

Ceeace a făcut Duge aici în această privinţă, a făcut de acum 
15 ani şi la Gestemiinde şi rezultatele binetăcătoare se văd deja. 

Aici alăturat înaintez şi un model din registrul de chitanţele pe 
care le eliberează patronul căminului celor ce depun la el sume în 
păstrare.
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K. Gestemiinde, Bremerhaven, Nordenham 

După ce am descris detaliat portul şi piaţa 'de pescării dela 
gurile Elbei voi schiţa acum numai foarte pe scurt şi piețele de peşte 
dela gurile Weserului. Aici avem 3 porturi şi pieţe de pescării aşe- 
ate aproape alături una de alta, numai Gestemiinde face parte din 
Prusia, Bremerhaven dia Statul liber Brema şi Nordenham este pro- 

prietatea particulară a Societăţei «Nordsee Tochseelischerei Geseli- 
schaft». 

De sigur cu mult cel mai important din toate aceste este Ge- 
stemiinde, care e cea mai mare piață de pește din Germania şi după 
Poulogne sur mer al doilea mai mare de pe continent. 

Portul de la (restemiinda cu hala cea mare a fost construit abia 
în 1895 şi a luat o desvoltare enormă crescând neîncetat cantităţile 
peștelui licitat şi sumele obținute la licitaţie. In anul 1911 sau vândut 
în această hală 79.499.101 pf. peşte (aprox. 40.000.000 kgr.) cu 8.940.568 
Mk., pe când în 1910 deverul a fost de 7.639.535 Mk. pentru 67.930.744 
ptunzi peşte (aprox. 34.000.000 Kgr.) De la un an la altul deci cre- 
şterea a fost deaproape 6.000.000 Kgr. şi de 1.300.000 Mk. 

Gestemiinde avea în 1910, 115 vapoare de pescari şi în anul 
1911 sau mai construit încă 6 vapoare noui; aceste vapoare au 
intrat în port de 2439 ori, descărcând 77.426.000 pf. de peşte. In 
afară de acestea flota de corăbii cu pânză care pescuesc în Marea 
Nordului, au făcut şi ele 266 de descărcături. Vasele cu pânză însă 
scad necontenit, cu cât se înmulţesc vapoarele, şi cu ele dispare mereu 
şi micul pescar, om independent, care înfruntă pericolele mărei cu 
curaj, transformându-se în salariat al capitalului. 

In Gestemiinde snnt acum 60 de comercianţi angrosiști de peş- 
te, care cumpără zilnic la licitaţie şi trimit în toată Germania, 8 afu- 

mători de peşte, 12 fabrice de marinată şi 3 fabrice de făină de 
peşte. Afară de aceasta, mai multe fabrici de ghiată, instrumente pe 
pescuit, şantier naval, etc. 

Aceste cifre arată, cred, îndeajuns importanţa mare a acestui 
port. 

Hala nu .0 voi mai deseri-o, căci în principiu este aceiași ca şi 
cea de la Cuxhaven, căreia i-a servit de prototip, numai că aceasta e 
de trei ori mai mare. Alătur însă planurile ei. 

Vânzarea peştelui aici se face de asemenea prie licitaţie publică 
întocmai ca la Iamburg, Altona, etc., prin aucţionatori juraţi care 
percep 3— 40/, comision şi diferite alte mici taxe. 

Toată organizarea acestei, celei mai mari piete a Germaniei 
este în prima linie opera lui Duge, astăzi Inspectorul pescăriilor din
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Cuxhaven şi opera sa a servit apoi de model la organizarea celor mai 
multe piețe de pescării din lume. 

Astăzi, de la plecarea lui Duge, întregul port cu hala sa aren- 
dat unei Societăţi pe acţiuni limitată formată din armatori şi propri- 
etarii vapoarelor de pescuit de aici numită «Fischereihafen-Betrie- 
bsgenossenschaft 'G. m. b. H.» (consorțiul pentru exploatarea portului 
de pescărie). Sunt în total 95 de consorți şi actiunile lor au dat în 
1911 câte 45 Mk. dividendă de acțiune. 

Duge a făcut şi aici o mulţime de instituțiuni pentru înălțarea 
morală a pescarului, un «Seemannsheim» ca cel de la Cuxhaven, 
şi un foarte frumos muzeu al pescăriei din Marea Nordului. 

Piata din Bremerhaven este incomparabil mai mică, cu toate că 
şi ea are vre-o 30 de vapoare. 

La Nordenhamm,: Societatea de pescării dinfMarea Nordului are 
25 vapoare ale sale, care pescuesc încontinuu. Ei au o hală a lor 
proprie legată cu calea ferată şi îşi comercializează şi industrializează 
singuri peştele prins, fără a-] mai vinde prin licitaţie. Ei vând totul în 
detaliu având chioșcurile lor speciale în toate oraşele mari din Ger- 
mania, Austria, iar în Budapesta sunt chiar subvenționaţi. 

Cu toată această activitate laroă, afacerile acestei societăţi merg 
cu mult mai slab şi în anii din urmă au fost nevoiţi chiar a se mai 
restrânge. Numărul vapoarelor lor care ajunsese odată la 50, a scă- 
zut acum iarăşi la 25 și multe din filialele lor din oraşele mari le-au 
desființat. Societatea comercianților din Cuxhaven «Deutsche Seefi- 

a. schhandelsgeselischafb» îi înlocueşte deja pe unele piete. 

L. Berlin 

Halele din Germania, Belgia, Olanda, etc., ce le-am descris 
mai sus, erau mai toate hale de expediţia peştelui « Versandthalen» 
sau cel mult hale mixte ca cele din Hamburg şi Altona. 

Hala_din Berlin este o hală tipică de consumațiune__ca. şi hala 
din Paris. Dia 

Pe când înşă Parisul este cel mai mare consumator de pește de 
mare, peştele de apă dulce neluând nici 5, din consumaţiunea de . 
peşte a Parisului, Berlinul consumă încă mai cu seamă peştele de 
apă dulce; se susţine chiar că Berlinul ar fi cea mai mare piată de 
consumaţie din lume pentru peştele de apă dulce. 

Consumaţiunea peştelui de mare în Berlin ca și în toată Ger- 
mania abia în ultimii ani a făcut în adevăr progrese enorme . graţie 
propagandei înteligente făcute de Societatea germană de pescărie ma- 
ritimă (Deutscher Seefischerei Verein) şi grație sumelor foarte mar
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cheltuite de Stat în acest scop; cu toate acestea Ctermania va rămâne 
încă pentru multă vreme o țară consumatoare de peşte de apă dulce 
şi cel mai principal debușeu din Europa pentru acestea specii. In afară 
de cantităţile foarte mari de heringi ce se aduc din Norvegia, 
Danemarca, Anglia, Olanda, etc., în Germania se mai importă anual 
(în 1911) o cantitate de 70.000.000 kg. peşte, din care cea mai mare 
parte este pește de apă dulce. | 

In adevăr cu toată întinderea enormă ce a luat-o piscicultura 
artificială în Germania, ei tot nu pot produce cantitatea ' necesară 
pentru a mulţumi măcar o parte din trebuințele consumatiunei. Con- 
tel Maltzon, a ajuns a produce pe moşiile sale -peste un milion kg. 
crap anual, Prinţul Hatzfeld asemenea, numeroase moşii din Șilesia, 
Saxonia, Prusia orientală, Bavaria, etc., sunt acoperite cu apă şi 
transformate în eleştee pentru a produce crap, totuşi toate aceste nu 
ajung nici pentru a acoperi cererile de peşte viu. O mare parte din 
crapul şi linul viu ce se consumă în Germania se aduce din Austria 
(Bohemia, Silezia austriacă şi Galiţia) Olanda, Italia, Danemarca, 
Franța şi Rusia (Polonia rusească şi provinciile baltice). 

Peștele viu se vinde însă în Germania cu preţuri foarte ridicate 
40 Mk kgr. de crap) şi aceste prețuri nu le poate plăti decât omul 

bogat; pentru populațiunea mijlocie care este asemenea deprinsă să 
consume peşte de apă dulce, ba chiar sunt unele sărbători când pe masa celui mai sărac nu poate lipsi crapul d. ex. («Der Weihnachts 
Karpfen») pentru aceştia se importă foarte mari cantităţi de peşti de 
apă dulce proaspeţi conservaţi în ghiață din toate ţările din lume. 

In Germania azi apele naturale nu mai produc decât foarte 
putin peşte, râurile în regiunile îndustriale sunt aproape cu totul otrăvite, fluviile prin corecţiuni şi canalizări nu mai au locuri natu- rale pentru reproducţia peştelui, bălțile din regiunile lor inundabile 
au fost secate și transformate în terenuri agricole, etc., aşa că pro- ducțiunea acestor ape cu toate silințele ce-şi. dau societăţile de pisci- cultură şi sacrificiile: însemnate ce se face pentru repopularea apelor, este minimă. Astfel fiind se importă cantităţi foarte mari de crap, şalău şi stiucă din Rusia, România, Olânda, Italia, Franţa, etc., se importă somn înghețat din Australia, California, Canada, ete., etc. şi tot felul de specii de apă dulce de unde le găsesc. 

Toate aceste feluri de peşte le găsim dar zilnic și pe piața Ber- linului : crap, lin, anguile vii, şalău și sturioni înghețaţi din Rusia, 
Persia, etc., crap, şalău, știucă, babuşcă, ete., în ghiață, somn înghe- (at, din America şi Australia, somon proaspăt din Rhin, Anglia, Suedia 
şi Norvegia, păstrăvi vii, etc. şi apoi cantități foarte mari de tot felul 

(2-2
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de specii de peşti de mare provenit fie din porturile Germaniei, fie 
din Iymuinden, ete. 

Tot acest pește se vinde mai întâi en .gros în hala cea mare 
centrală de la Alexanderplatz. Compartimentul de vânzare en gros a 
peştelui este chiar sub arcurile liniei ferate Stadtbahn, staţiunea 
Alexanderplatz, aşa că vagoanele încărcate cu pe peşte sunt aduse 
aici şi se descarcă foarte uşor. - 

Vânzarea en gros în hală se face de un mijlocitor jurat 

(Stădtischer Vorkaufs vermitler Fischauektionator Metzer). Acesta 

vinde_la_licitaţie publică tot pestele sosit şi are dreptul să-şi perceapă 
pentru sine un comision de vânzare de 3-4%/,. Licitaţia începe de di- 
mineaţă și ţine până se vinde tot peştele sosit. Lucrurile sunt astfel 
organizate încât ori cine din ori ce tară ar fi poate expedia direct pe 
adresa auctionatorului_halei_coletele_cu peste ce _vosşte a Te vinde 

si acesta le pune la licitatie, scade comisionul său de 3-40, şi tri- 

„mite_imediat proprietarului pestelui suma încasată în contul său. Dacă 

cumpărătorii se cartelează între ei, sau întrebuinţează vre-o manoperă 
spre a scădea prețul peştelui, aucţionatorul are dreptul de a nu adju- 
deca asupra nimănui sau a opri licitaţia. Dacă din contră aucţiona- 
torul ar căuta să falşifice licitaţia sau si favorizeze pe vreunul, atunci 
ori cine este în drept a se adresa la Procuror spre a face cercetare. 
Lucrurile sunt însă atât de bine organizate că nici odată nu se în- 

tâmplă asemenea lucruri. „Auctionatorul__impunând la toti cea nai 
mare încredere. | 

Pestele vândut en gros în hală trece apoi în hala de detaliu, 
unde sunt peste 100 de prăvălii de detailişti amenajate cât se poate 
de bine, cu bazene de apă, cu lăzi cu ghiață, etc, 

In afară de frigoriferul central al oraşului, unde' există 'compar- 
timente speciale pentru peşte, în subsolul halei există şi un mic fri- 

gorifer unde comercianții îşi pot conserva peştele dela o zi la alta. 
Deşi tot mecanismul acestei hale centrale funcţionează atât de 

bine, comuna Berlin având în vedere înainte de toate interesele con- 
usmatorilor nu caută nici a-şi mări veniturile din închirierea locu- 

paor de vânzare din hală şi nici a centraliza tot comertul numai în 
[eyă. Aici se fac numai cele mai multe vânzări fiindcă aici e cea mai 
mare siguranță şi pentru producător şi pentru cumpărător. 

“Comuna Berlin lasă dar libertate ca peştele să se vândă atât en 
gros cât şi în detaliu și în alte prăvălli afară din hală. Astfel două 
rânduri de strade în jurul halei sunt pline de prăvălii mari-de an- 
grosişti de peşte cu firme vechi cunoscute 'ca 'Gebriider Jakob, etc., 
care aduc şi ei peşte din toată lumea şi-l vând fie prin bună învoială, 
fie la licitaţie.
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Apoi în țot oraşul Berlin se permite a se vinde peşte în orice 
prăvălie particulară cu conditie numai de a păstra regulele higienei. 
Astfel în toleauna se menţine o mare concurență între detailişti, 
aşa că ei nu se pot cartela pentru a scumpi artilicial preturile. 

In timpul din uemă marile prăvălii generale (Waarenhăuser) ca : 
Wertheim, Herman Tietz, ete., au început şi ele a vinde mari canti- 
tăți de poşte în detaliu. In contra acestora însă se ridică reclama- 
țiuni din ce în ce mai tari din partea detailiştilor din hală şi oraş 
care arată că li se face o concurență neleală, vânzându-se fie marfă 
proastă, fie prea eftin chiar cu pagubă pentru a-i putea ruina pe ei 
şi a-şi creia astfel apoi un monopol şi pentru vânzarea acestui articol.
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Starea generală a producțiunei și a consumației 

peștelui ce apă dulce tin Europa 

Din cele arătate până acum sa putut vedea în deajuns modul 
cum este organizat comertul mare de peşte în pietele cele mai prin- 
cipale din Europa şi în ce mod sau rezolvit acolo”diferitele” probleme 
pentru a se înlesni circularea cât mai cu uşurintă a acestor mărfuri 
şi a se împiedica specularea atăt a producătorului cât şi a consuma- 
torului. 

Pentru a ne putea da însă şi mai bine seama de măsurile ce 
trebuesc să le luăm noi în acest scop cred că e necesar să arătăm în 
căte-va linii mari care e astăzi starea generală a productiei Și Ccon- 
maţiunei pestelui, de apă dulce din Europa, adică să căutăm a ne da 
seama de creşterea şi descreşterea producției generale, -de modul cum 
a evoluat producțiunea în diferitele țări mai principale, de cerintele 
consumațiunei şi de evoluarea preturilor acestor mărfuri : 

1. Germania. — Noi am văzut iai întâi că Germania, care este 
una din cele mai mari consumatoare de peşte de apă dulce din Europa, 
prin rectificarea râurilor, prin secarea bălților şi eleşteelor, etc., a ajuns 
aproape a nu mai avea decât foarte puţin peşte crescut în ape natu- 
rale, iari peştele cultivat în eleştee este prea puţin și prea scump pentru 
a putea mulţiuni măcar în parte necesitățile consumatiunei. 

Noi am văzut că Germania cu toate sacriliciile mari ale statului 
de a încuraja piscicultura în eleştee, şi cu toate rezultatele mari “obți- 
nute în această direcție, totuşi importă 70.000.000 kgr. de peşte” pe 
an, din care cea mai mare parte este peşte de apă dulce. 

2. Austria, — Întru cât priveşte Austria am văzut că e acelaş 
lucru ca şi în Germania. Populaţiunea de aici este deprinsă numai cu
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consumaţiunea' peştelui de apă dulce: crap, şalău şi păstrăvi; încercă- 
ile de a introduce în consumatiunea Vienei: peşte de mare dela Marea 
Nordului și dela Triest nu dă decât rezultate slabe, aşa că societatea 
Nordsechochsscefiseherei Ges. din Nordenhamm şi-a mai restrâns din 
numărul filialelor ce le avea aici. 

Producţiunea naturală însă a peştelui de apă dulce — afară de 
păstrăvi — este în Austria foarte mică căci și aci sau secat lacurile şi 
bălțile, sau corectat râurile, ete. Piscicultura crapului în eleştee însă 
este, foarte desvoltată în Dohomia, Galiţia, Silesia austriacă, ete. Peş- 
„tele produs aici (90%, crap şi 10 o, peşti răpitori adică știucă, biban 
şi pulin șalău, etc.) se indo viu, însă foarte scump, 1.50 kr. kgr. en gros 
loco, la vadul eleşteului şi 2.40 kr. în Viena, aşa că clasa “mijlocie Şi 
populația săracă nu-l poate: consuma. De aceia chiar cea mai mare 
parte din peştele produs în eleşteele din Bohemia şi (Galiţia se exportă 
în Germania unde are un deluşeu siour şi preturi bune. 

In Austria este de asemenea traditional. de a se consuma foarte 
mult șalău (Schill sau Fogoscl) pe care ei însă nu-l mai au ne mai 
având ape naturale în ţara lor, iar în eleştee el nu se poate cultiva 
cu uşurinţă spre a-l înmulți în mod artificial. 

In Galilia şi Ducovina, Austria are o populațiune. deprinsă să 
mănânce peşte de apă dulce în mari cantităţi. Românii Bucovineni în 
totdeauna sau aprovizionat dela eleșteele de pe moşiile lor şi dela 
eleşteele din Moldova, sau cu peşte sărat şi peşte de lux dela Dunăre. 
Rutenii din Bucovina şi Galiţia de asemenea. 

Evreii din Galiţia consumă în totdeauna la anumite sărbători ale 
lor (Purim, Pesach, etc.) mari cantităţi de ştiucă, ete. 

Toată această numeroasă populațiune consuinatoare din. Austria 
nu mai are de unde să se aprovizioneze astăzi cu peşte eftin de apă 
dulce din ţara lor şi de aceia sau îndreptat o parte din ei mai întâi 
către Ungaria (lacul Balaton, pescăriile dela Tisza, Apatin, Panciova, 
Orşova etc.), iar apoi către gurile Dunărei, iar parte, Galiţia şi Buco- 
vina, 'care şi înainte se aprovizionau cu peştele ce le lipsea în eleş- 
teele lor dela noi sau din Rusia. | | 

3, Ungaria, Ungaria este o țară care consumă în mari canti- 
tăți numai de peşte de apă dulce. Mai întâi de toate este toată popula- 
țiunea română ortodoxă şi slavă care formează majoritatea populaţiei 
țărei şi care sunt tot atât de ichtiofagi ca şi țăranul nostru consumând 
mari cantităţi de peşte sărat. Apoi chiar Ungurilor le. place mult 
peştele de apă dulce. 

Ungaria a avut înainte o producţie mare de peşte aşa că nu 
numai îşi acoperea pe deplin cerințele consumaţiunei lor, dar mai 
exporta în Austria.
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M'radiţia Fogoschului unguresc a rămas şi azi în toată Austria, 
îusă numai ca nume căci peştele (şalăul) vine din Rusia sau România. 

In primul rând caotităţi mari de peşte erau produse de bălțile 
Dunărei şi ale Tiszei. La Tisza erau bălți şi terenuri inundabile în 
suprafață de 1.600.000 hectare, care după statistica pe care ne-o dă 
d-l Repassy produceau cantităţi enorme de pește, azi totul s'a secat 
şi nu le mai produce nici un peşte; la Apatin erau pescării foarte 
mari aşa că chiar locuitorii de aici se îndeletniceau în primul loc cu 
pescăria, azi toate bălțile “au secat, la Panciova, etc. acelaşi lucru și 

aşa este pe tot lungul Dunărei ungureşti împreună cu afluenții ei. 
Astăzi Ungaria nu mai are peşte de apă dulce în cantităţi mai 

mari decât doar la lacul Balaton unde e o producţie bună de şalău, 

această specie însă a ajuns la asemenea prețuri că nu mai poate 
conta ca un aliment decât pentru clasa bogată. 

Ungaria deci de asemenea: nu mai are cu ce îşi mulţumi ceria- 
tele consumaţiunei ei şi este nevoită a recurge fie la impori fie la 
alte măsuri. 

Astfel în anii din urmă cerinţele de peşte pentru Ungaria sau 
înmulțit tot mai mult la pescăriile noastre de unde cumpără cantități 
mari. Chiar în urma taxei vamale de 20 kr pe 9%, kgr. crap pusă în 
urma nouei conventiuni de comerţ atât Austria cât şi Uagaria nu 
încetează de a cumpăra crap din România, ceeace însemnează că 

această taxă este plătită de consumatorul dela ei şi nu de producă- 
torul nostru. 

Pe de altă parte şi Statul caută să'şi ica toate măsurile pentru 
a spori pe cât posibil producţia de peste. Astfel Direcţia Pescăriilor 
pune în fiecare an cantităţi foarte mari de sămânță de şalău în Dunăre 
şi râuri—însă fără succes. În timpul din urmă au început a încuraja 
în stil mare cultura crapului în eleştee, iar acum în urmă a subven- 
ționat pe Societatea Nordsee Ilochseetischerei Ges. dela Brema să le 
aducă peşte eftin de mare spre a-l vinde în Budapesta şi caută a se 
aproviziona cu peşte eftin de apă dulce dela noi, Rusia, etc., spre a-l 
vinde populaţiei. Toate aceste măsuri sunt desigur mai mult numai 
paliative şi o consolatie căci abondenţa de peşte de apă dulce cu care 
populaţiunea se deprinsese nu se va mai întoarce. Economia generală 

a țărei desigur în multe părţi a câştigat transformând acele întinse 

suprafețe de terenuri inundabile în terenuri agricole, dar preţul acestui 
câştig a fost sacrificarea pentru totdeauna a unui aliment eftin şi 
higienic cu care populaţia se deprinsese. Desigur că lucrurile sar fi 
putut face şi altmintreli menajându-se mai bine şi interesele pescăriei 
din râuri şi rezervându-se regiuni din zone inundabile pentru produc- 

țiunea de peşte, toate acestea însă astăzi nu se mai pot îndrepta şi
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rămân numai ca pilde dela care să tragă învățături alte țări, care mai 
au de făcut lucrări de desecări, corecţiuni de râuri, etc. 

4. Rusia. Pentru a ne da seama mai bine de starea actuală a 
comerțului de peşte din lume, de creşterea şi descreşterea producţiei 
generale şi de evoluţia prețurilor este cred de cea mai mare necesitate 
să vedem mai cu seamă modul cum a evoluat în ultimii ani producţia 
pescăriilor din Rusia. ste cu atât mai important penru noi a face 
aceasta cu cât Rusia este țara cea mai bogată în pescării de apă 
dulce din lume, care alimentează cu pește toată Europa, tara care 
în totdeauna a exportat cantităţi mari de peşte şi la moi şi deci care 
din punctul de vedere al pretului peştelui de apă dulce are asupra 
noastră cea mai mare influenţă. 

Imi este cu atât mai uşor să dau această scurtă privire generală 
cu cât acum de curând a apărut o importantă lucrare de d-l N. U. 
Bovodin, fost mulţi ani specialist pentru piscicultură în Departamentul 
agriculturei din Petersburg intitulată «Pescăria şi piscicultura în Rusia» 
(N. U. Borodin. Rybolovătvo i Rybovodstv vă Rossii St. Petersburg 
1911) prin care arată cu datele statistice cele mai exacte starea 
actuală a producţiei pescăriilor din Rusia şi modul cum a evoluat ea 
în ultimile două decenii. 

Cu ocaziunea expozițiunei dela Chicago sa publicat de asemenea 
de către cunoscutul inspector general al pescăriilor din Rusia Dr. O. 
A. Grimm o statistică a producţiei şi comerţului pescăriilor ruseşti 
până la 1893. 

După acea statistică în 1893 valoarea totală a peştelui prins în 
toate apele Rusiei (Europene și Asiatice) era de 64.000.000 ruble, aşa 
dar Rusia până atunci ca producţiune era a doua din lume (după 
Statele Unite ale A. N.) Astăzi Borodin ne arată că Anglia a întrecut 
şi ea pe Rusia ca productie aşa că Husia este acum a treia; valoarea 
productelor în bani a rămas în adevăr aproape aceeaşi, canti- 
tatea însă a scăzut enorm. Pe când la 1893 sau prins 44.000.000 
de puzi (un pud rusesc = 16 kgr. 379 gr.), în 1907 nu sa mai pescuit 

în toată Rusia decât numai 20.8 milioane puzi. Deci prețurile peştelui 
sau urcat foarte mult. 

lată cum se repartizează această producţie totală a Rusiei asupra 
diferitelor regiuni ;
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Producţia: în . .: Valoarea în 

    

  
  

  

de Buz az Rue: 
A. Rusia Europeană, | 

Regiunea Mărei Caspice . .. ... mm. 182 36.3 

pd ici E a 30 1.0 
» + Negre 
> Baltice... „n ce e 925 - 8.0 

> Albe şi înghețate. a... see 1.0 1.5 

Total ... ... 24.7 52.8 

B. Rusia Asiatică 

Regiunea Mărei îngheţate pe 18 3.5 

Oceanul Pacific ... „<< see mes eee cre ese 8.0 45. 

Lacul Aral. pe can ne ae aa e 0.0 1.0 

Fluvii şi lacuri din stepe. aaa see me 0.2 0.4 

“Total... ... 5 9.4 

Total general general... ... 99.8 02.2 

Vedem aeci că pe când valoarea în bani arată numai o diferenţă 

mică de 1.8 milioane din 64, cantitatea de puzi arată o scădere de 

peste 35%. 
Această. scădere a productiei este şi mai aparență încă dacă ur-. 

mărim diferitele feluri de produse ale pescuitului. Astfel cantitatea 

de icre negre de Acipenserizi (morun, nisetru, cegă, viză, păstrugă) 
produse la gurile fluviului Kura la Marea Caspică a scăzut în modul 
următor : 

490 n see mea ne cea neo ese see DI mii de Puzi 
1909 e e e e ee e TD DD 

4903 ... n e e e a e e 9129 9 9 

1904 e e e ete 099 

1905 e e ee me ma e 908 9 5 9 

41906 ... e ce e m e e 94 9 9 9 

1907 e e a e ce e e 194 9 9 

deci în 7 ani sa redus aproape la o treime. 
Pot astfel la gurile Volgei în Caspica Ya redus dela 

33.000 puzi în 1903 la 
11.000» » 1907 

şi trebue să se ştie că gurile acestor două fluvii produce 9/10 din can- 
iitatea totală de icre negre produse în întregul imperiu. 

Tot astfel a mers scăderea producţiei şi pentru alte specii de 
peşte de ex. aşa zisele Scrumbii de Marea Neagră (scrumbiile noastre
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de Dunăre Alosa pontica); pe când la 1885 se prindeau 300 milioane 
de bucăți în Marea Caspică şi Volga astăzi se prind numai 70.000.000 
de bucăţi. 

Această scădere a productici o vedem caracteristic exprimată şi 
prin cifrele de importul şi exportul peştelui: 

Export ____ . ——Împort____ 

1902 ... .. „184.000 Puzi ... ... -.. 10.095.000 Puzi 

1903 .., ... 943.000 o» 11.835.000» 

1904 ... ... 985.000 p ... ... ... 13.697.000 » 

1905 .. ... 1.094.000 » ...... 13.293.000» 

1906 ... ... 1.058.000 » cc... 19.920.000» 

1907... ... 794.000» ... ue .. 17.283.000 >» 

1908 ... cc cc, dna cae ema acu eee ae 18.982.000» 

Deci. în timp numai de şeapte ani importul aproape sa dublat. 
Despre preţurile peştelui d. Borodin ne arată că în acest in- 

terval «sa urcat pentru diferitele produse ale pescăriilor 11/, de 
«2 şi de 3 ori, .ceiace face cu mult mai mult decât cum sa scumpit 
«tot odată şi carnea de vacă». | 

Este păcat că d. Borodin nu a putut 'să ne dea şi statisticile 
dela 1907 încoace, căci este ştiut că tocmai în aceşti din urmă ani 

producțiunea pescăriilor din Rusia a scăzut cu mult mai tare şi pre- 
țurile sau urcat încă cu mult mai mult. Lipsa mare de peşte din 
Rusia din aceşti din urmă ani am putut so simțim şi noi aici căci 
comercianți numeroși din Rusia veniau şi la noi să cumpere la lici- 
taţie speciile cele mai ordinare de. peşte cu preţuri extraordinar de 
mari spre a-l expedia apoi la Varşovia, Moscova, Odesa, Chişinău, 
ete., ridicând astfel foarte tare prețurile pe pieţele noastre. 

In tot cazul statisticile acestea ne sunt de cea mai mare impor- 

tanţă, căci ele ne luminează pe deplin asupra unei din cauzele mari 
care a urcat atât de mult preţurile peștelui de apă dulce pe toate 
piețele Europei. | 

Cauzele acestei scăderi enorme a produselor pescăriilor ruseşti 
nu a fost altele de cât suprapescuirea. Incurajaţi de preţurile mereu 
crescânde cauzate de cererea mare atât pe pietele interne cât şi mai 
cu seamă pe piețele străine (Germania, Austria, Ungaria, România 
pentru peştele ordinar sărat etc.) au început a pescui foarte intens 
apele lor, societăţi noui de capitalişti se constituese mereu şi obțin 

concesiunea de a se așeza la gurile fluviilor şi a industrializa produ- 
sole în vederea exportului; chiar în Marea Neagră porniseră acum 
2 ani vre-o 10 vapoare care urmăreau morunul şi nisetrul în Mare
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în locurile sale de hibernaţie prinzând până şi puii şi amenințând a 
distruge cu totul aceste specii preţioase. 

Faţă de aceste adevărate vandalisme Rusia neavând încă o lege 
generală de crutare, ci numai câteva regulamente la unele colonii de 
cazaci (cazacii de la gurile Uralului) sa trezit deodată cu un declin 
al producției pescăriilor. Chiar la bălțile lor dela Kilia producţia 
mergea scăzând. din ce în ce mai mult pe când la bălțile noastre din 

Deltă ea creştea.. Mai întâi au crezut că e numai un lucru trecător, 
în urmă însă au văzut că scăderea merge cu paşi foarte repezi; atunci 
Sau hotărât şi ei în anul trecut de a face o lege foarte severă de 
crutare generală pentru toate apele Rusiei, a întroduce epocele de 
cruțare după modelul legei românești, au oprit cu desăvârşire pescu- 

itul sturionilor cu vapoarele în Marea Neagră, ete. etc. 

In toate aceste măsuri, după cum se constată din diferitele pu- 
blicaţiuni apăruţe în revistele speciale ruseşti, studiile noastre şi 
măsurile aplicate la noi le-au servit de bază. In special au trebuit să 
părăsească vechia lor conceplie greşită că producţia principală a peștelui 
este în fluviu şi că bălțile nu au nici o importanță, pe când în rea- 
litat epeşti cum sunt: crapul, şalăul, plătica, țăranca, etc, se reproduc şi 
cresc în bălți aşa că mai cu seamă aici e nevoie de a lua măsurile 
de cruţare cele mai severe. 

Acum noi în fiecare vară avem vizita ichtiologilor ruși şi comi- 
siuni oficiale de oameni de ştiinţă sunt trimiși să studieze pescăriile 
noastre, în revistele lor se fac mereu dări de seamă de lucrările 

noastre şi din toate părțile suntem consultați asupra diferitelor chestiuni 
ştiinţifice relaţive la pescării. 

Și în privința pisciculturei în eleştee Ruşii au pornit lucrări 
mari pentru ca astfel pe toate căile să ridice din nou producţia pe- 
scăriilor lor. 

5. Italia, Olanda, Franţa. Aceste toate sunt țări deprinse mai 

mult cu consumaliunea peştelui de mare, iar peştele de apă dulce 
(în special crapul şi Inul) stă pe. planul al doilea. Chiar aici, am 
arătat, că Parisul din 52.000.000 Kgr. peşte ce se vinde în hala de 
acolo abia 9.000.000 Kgr. sunt pești de apă dulce şi aceştia mai mult 
somoni, păstrăvi, ştiucă, porcuşori (Goujon), mreană. şi alți peşti de 

râuri; crap și peşte de baltă din eleştee aproape nu se găsesc. In 
Italia de asemenea vedem ta pește de apă dulce numai speciile care 
se găsesc în lacurile din Alpi, însă crapul şi linul aproape nu se 
găsesc pe piete. 

Acum de când preturile peştelui de apă dulce sau urcat atât 
de mult din cauza desecărilor şi cererei mereu crescânde pe piața 
Germaniei vedem că toate aceste ţări sau amenajat pentru a face: 

.
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culturi de crap în eleștee. In Franta eleşteele de la Dombe şi Dresse 
în suprafață de 20.000 hectare, care fuseseră secate şi transformate 
în terenuri agricole au fost în timpurile - din urmă refăcute din nou 
şi întrebuințate pentru producția crapului; în Sologne între Loire 

şi Cher avem 1370 eleştee cu o suprafaţă de 17.000 hecture-care produc 
crap, etc., etc. 

In Italia acelaş lucru, în canalele de irigație şi în orezării 
se cultivă din ce în ce acum mai mult crapii şi linii cari se exportă 
în Germania, 

In Olanda a început a se face din ce în ce mai mult o cultură 
de crapi în numeroasele ei canale, etc. 

Toate aceste cantități de crapi se exportă vii mai cu seamă în 
Gerinania unde găsese un rlebuşeu mare și agrarienii vermani cer să 
se iea măsuri pentru a nu li se scădea preturile crapului cultivat în 
eleşteele artiliciale de pe moşiile lor,
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Influența stărei generale a producțiunei și consu- 
mațiunei peștelui de apă dulce din Europa asupra 

pescăriilor din România. 

Măsurile necesare pentru îndrumarea pescăriilor noastre spre a 
se putea dezvolta înainte conform nouilor cerințe ale timpului. 

Este evident că starea în care am văzut că se găseşte astăzi pro- 
ducțiunea şi comerţul peştelui «de apă dulce în Europa a avut întluența 
ei şi asupra pescăriilor din România. Cererea mare de peşte de apă 
dulce pe pietele Germaniei, Austriei şi Unyariei şi scăderea bruscă 
a producției pescăriilor din Rusia care aprovizionau înainte toate a- 
ceste pescării, ba mai mult chiar transformarea Rusiei din stat ex- 
portator în stat importator a trebuit să înfluenteze simțitor şi asupra 
comerțului din tara noagtră, care prin producția ei ocupă un loc atât 
de important. 

Comereianţii din Germania şi Austro-Unearia, care înainte se 
aprovizionau din Rusia, au venit în ultimii anii şi la noi, mai cu sea- 

_mMă pentru şalău ei trimit reprezentanti speciali ca să-l cumpere la 
licitație în epocele când se fac pescuirile mari şi preturile sunt scă- 
zute, pentru a-l păstra înghețat în frigoriterele lor din Viena, Buda- 
pesta, Derlin şi Basel, ete. şi-l vând apoi în epocele când e lipsă pe 
piață. Acelaş lucru e şi pentru icrele neure a căror producțiune în 
Rusia e scăzută la 1/3; mai toate firmele germane şi austriace din 
Astrahan îşi trimit aciun reprezentantii lor în România pentru a 
cumpăra dela noi sturioni (morun, nisetru, păstrugă, cegă, etc.) şi 
scrumbii de Dunăre pe cari apoi îi expediază lu Petersburg, Moscova, 
Odesa, etc,
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De asemenea diferiți comercianţi din Germania şi Austria. vin cu. 
şlepuri găurite pe Dunăre şi încarcă dela proprietarii sau arendaşii de 
bălți peşte viu (rap, lin şi somn-iarma) pentru a-l transporta astfel şi 
pune în vânzare în Germania. . 

În fine am arătat mai sus că la un comerciant din Hamburg am 
văzut căi sosise în primăvara aceasta un vagon de crap viu cumpă- 

rat de Ja un proprietar particular din apropierea Galaţului care sa 
vândut acolo cu 2 Mk. Kgr. şi desigur această experienţă reuşită va 
căta a o pune în practică în stil mai mare, 

Această creştere bruscă a cererei de pe piețele noastre care nu 
putea fi contrabalansată şi de o creştere tot atât de mare a ofertei a 
trebuit de sigur să urce prețurile unor specii de pește şi în special 
a peştelui de lux (morun, nizetru, cegă, icre negre, şalău, somn- 

iarma Şi întru cât va crap) în mod simţitor, Această urcare a pre-. 
turilor a fost desigur pentru producători o binefacere căci proprie- 
tarii de bălti și pescării au realizat câștiguri mai bune şi în adevăr 
în urma acestor urcări a prețurilor pescarii au început a-şi construi 

cherhanale mai bune, a-și face instalaţii de conservarea peştelui. mai, 
sistematice, a-şi cumpăra însteumente noi, ete, ba chiar iai multi. du 
ei şi-au cumpărat vapoare pentru transportul peştelui ete, ete. 

Această urcare a preturilor peştelui din cauza stărei mai bune. 

a pescăriilor noastre faţă de starea celorlalte pescării din Kuropa a 
coincidat însă şi cu scumpirea generală a obiectelor de priina nece- 

sitate, pe de altă parte mai allându-ne şi într”o epocă când produetiu- 

nea totală a pescăriilor tărei este scăzută faţă de cum era în trecut, 

din cauza secărei eleșteclor şi bălților din valea Dunărei şi a Prutu- 
lui, tot. asemenea constunaliunea în (ară liind şi ea crescută din cauza 
înmullirei populatiei şi căilor de comunicatie, etc. toate acestea au 
cauzat şi ele o urcare încă și mai mare a preţurilor unor specii de 
peşti aşa că populaliunea care era deprinsă să aibă acest aliment mai 
eftin de cât în orice altă (ară din lume, se simte acum înereuială. 

"Poate aceste cauze generale însă nu pot fi a atăt de uşor înlăturate 
aşa că contra acestei urcări u preturilor engros a peştelui nu se poate 
face mare lucru. Acesta e mersul natural al lucrurilor şi noi nu ne 
putem opune nepedepsili lui. | 

Se poate însă cu toute acestea lua o seric de măsuri cari vor veni 

şi în ajutorul consumatorilor, fără ca prin acestea să se aducă vre-o 
vătămare a intereselor justilicate ale producătorilor sau să se împie-. 
dice dezvoltarea liberă a acestei ramure de producție si care de sigur 

vor scădea mult, prețul cu care peştele ajunge în mâna consumato- 
pului, Aceste măsuri însă vor îi totodată o nouă îndrumare a produe-



| țiunei și comerțului pescăriilor noastre spre a le pune în stare să se 
E dezvolte înainte conform cerintelor timpului. 

Iată care ar fi aceste măsuri : 
1. O organizare sistematică şi o simplificare a comertului pe de- 

oparte, asttel încât nici producătorul şi nici consumatorul să nu poată 
i fi speculat, preturile formându-se în mod natural prin libera concu- 

| rență după legea cererei şi otertei, iar pe de altă parte ca marfa să 
treacă prin cât mai putini intermediari până ajunge la consumator 
pentru a nu se scumpi pe această cale. 

2. Supravegherea de aproape a comertului engros şi de detaliu 
pentru a nu se forma carteluri şi trusturi şi a acapara sau a scumpi 
în mod artificial marfa. 

3. Construirea a_cât mai multe frivorifere comunale în care să 
se păstreze timp mai îndelungat peştele prins în epoca când peştele 

h e abondent şi eftin spre. a se putea vinde cu preluri mai joase în 
epocele când e lipsă şi scump. 

AI 4. În legătură cu aceasta, organizarea unui transport mai siste- 
j: matic şi mai eftin cu vagoane atât dela locul de prindere până Ia piaţă 

| —eăt-si dela piaţă Ia locurile de consumatie. 
5.Industrializarea mai sistematică a productelor pescăriei şi uti- 

lizarea resturilor : prepararea peştelui sărat în stil mare şi în condi- 
Luni mai bune; încurajarea industriei conservelor de peşte (atumătorii, 
marinate, batoguri, etc.), transforinarea în conserve a speciilor care în 
comerțul de peşte proaspăt nu au o valoare mare de şi au 0 valoare 

N nutritivă importantă ca d. ex. obleți, cambula, guvidii, barbuni, bibani, 
hamsii, tilcă, cocoşi de mare, limbi ; 

6. Sporirea producţiei prin dezvoltarea şi încurajarea. piscicultu- 
rei în eleştee; ” 

7. Dezvoltarea pescăriei maritime și introducerea în consumatie 
a speciilor eftine de peşte de mare care nu au încă întrebuințare. Fa- 

_cerea unei propagande sisteinatice pentru consumarea acestor peşti şi 
popularizarea metoadelor culinare de a-i prepara. 

Aceste sunt în scurt mijloacele prin care cred că putem contri- 
bui atăt la dezvoltarea mai departe a pescăriilor noastre cât şi în a- 
celaş timp la înlesnirea consumatorului. Din acestea, unele, ca orga- 
nizarea comerţului de detaliu, spre a împedica să se inai speculeze urcând 
artificial preţurile şi păstrarea peştelui în frigorifere vor da rezultate 
imediate, căci ceeace loveşte astăzi pe consumator nu este atât urcarea 
generală a prețului în comerţul angros, care este relativ mai mică 
și o foarte suporta mai uşor, ci este urcarea artificială a detailiştilor 
speculanți şi lipsa peştelni în anumite epoce, care dă loc la rnari 
speculaţiuni, | | 
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A. Reorganizarea comerțului 

be buza celor arătate şi a studiilor făcute asupra organizărei co- 
mertului de peşte în toate celelalte State, voi arăta acum ceva mai 
detailat în ce mod cred că trebue reorganizat comertul nostru spre a 
opri odată pentru totdeauna ori-ce încercare de speculă şi a pune o 
bază solidă întregei desvoltări a acestei ramure de productie : 

1. Din cele arătate mai sus sa văzut că pretutindeni unde pes- 
carul îşi aduce marfa sa la piață, vânzarea se face prin licitațiune 
publică, aceasta pentru a-l pune la adăpost dela ori-ce fel de specu- 
laţiune, înşelăciune, ete. Licitatia însă trebue să se ține numai în cen- 
tre unde sunt mai mulți concurenţi pentru a nu se cartela între ci 
spre a înjosi artificial prețurile. De asemenea cel ce vinde trebue să aibă 
dreptul de a nu adjudeca sau a opri licitația îndată ce vede că cum- 
părătorii sunt îuteleși între ei pentru a scădea preturile şi a falşifica 
licitația. De altfel la pielele statului aceste măsuri contra cartelărei 
cumpărătorilor sunt luate; la Cealaţi şi Brăila avem uneori până la 200 
licitatori pe piață aşa că concurența e suficientă, iar încercările de 
cartelări se fac numai când e lipsă de cereri dar dispar în totdeauna 
când începe peştele să se ceară. 

2. Cumpărătovii angrosişti sau comisionarii. din pietele de dos- 
facere angros trebuesc şi ei supraveghiati de aproape ca să nu spe- 
culeze şi să nu încarce conturile clienților din țară. Acolo unde ei 
cumpără peştele în calitate de comisionar a unui detailist, comună, 
particular, etc., dacă ei în afară de comisionul ce li se cuvine lor 
(de obicei de 1—20%, de kgr. ceeace nu scumpeşte mult marta) caută 
a încărca contul fie la cheltueli, fie trimețină altă calitate de peşte, 
elc., aceasta nu este o speculă ci un furt şi ca atare se poate deci 
imediat cerceta şi lua măsurile cuvenite. Intru cât priveşte piaţa Ga- 
laţi, cred că în noua hală vom putea adopta în această privinlă sis- 
temul adoptat la Paris pentru a proteja pe marayeuri în contra abu- 
„urilor mandatarilor lor din hală. 

In regulamentul halei va trebui să prevedem că orice comisionar 
din hală este supus controlului direcţiei halei şi ori de câte ori se 
va primi reclamaţii dela clienţi în contul cărora a cumpărat marfa 
că i-a înşelat sau încărcat la conturi să. se facă imediat o cercetare, 
să-l dea pe seama procurorului şi conform contractului să poată fi 
imediat eliminat din hală reziliindu-i-se contractul pentru comparti= 
mentul ce-l are închiriat fără somaţiune şi judecată. 

3. Pentru ca aceşti comisionari, care în comerțul de peşte în 
toate țările au în adevăr de îndeplinit. un rol important şi nu sunt 
numai intermediari inutili după cum sa zis la noi,să nu încarce proa 
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mult pretul mărfei cu câştigul şi spezele lor, tot pe baza contractului 
de închiricrea compartimentului din hală va trebui să li se impună 
un maximum de comision (d. ex. de 1—3%, de kygr. de peste) pe 
care să-l poală lua dela clienții lor, iar spezele să nu depăşească pe 
cele reale. In schimb însă Statul va trebui să nu facă fiscalitate din 
închirierea compartimentelor din hală, ci să le închirieze coriparti- 
mentele cu un preţ fix fără licitație. 

Dacă pentru un compartiment vor fi mai mulți amatori se va 
alege acela care e cunoscut că e negustor mai capabil şi om mai: 
cinstit sau va decide sorțul. | 

Cu modul acesta comerțul mare de peşte va fi bine suprave- 
ghiat şi atât specula cât şi înşelăciunile vor fi stârpite, iar acapară- 
rile, monopolurile, ete., vor fi excluse de oarece ori şi cine din orice 
parte a (ărei se va putea adresa comisionarilor acreditați şi de aproape 
supraveghiaţi de Stat spre a le cumpăra direct dela licitatie orice 
mărfuri de care vor avea uevoe. Prin comisiouar dar vor fi concurați 
şi deci împiedicaţi să speculeze și angrosiștii. 

4. Nici o persoană nu va putea închiria în hală mai mult decât 
“un singur compartiment. Când se va constata că cineva a încercat 
prin orice alte mijloace, sub nume străine, sau prin persoane inter- 
puse, să contravie Ja această dispoziție, contractul său rămâne de drept 
reziliat şi Direcţia halei e în drept a-l exclude fără somatie sau ju- 
decată din compartimentele ce le avea. | 

5. Hala din Brăila, care astăzi este luată în administraţia Lucră- 
rilor publice (serviciul porturilor) va trebui oPpanizată de asemenea 
după aceleaşi principii. De aceea şi ea trebue să treacă cât mai cu- 
rând sub administrația Ministerului Domeniilor, spre a se putea lua 
în amândouă porturile măsuri conforme şi a se împiedica astfel atât 
aici cât “și acolo orice încercare de speculă şi înşelăciune din partea 
comertianților şi comisionarilor simplilicându-se pe cât posibil co- 
merlul. 

6. Frigoriferul va fi împărțit în compartimente prin pereţi de 
pânză de sârmă şi se va închiria în primul loc comercianților din 
hală cu metrul pătrat de suprafață pe un pret pulin superior costului 
(amortizare şi întreţinere). Aici orice tendință de acaparare va fi in- 
terzisă, se va stabili un maximum de suprafaţă care poate fi ocupat 
de un comerciant. Va fi interzis a se închiria locuri şi a le ține ne- 
ocupate, în tot cazul direcţia halei va putea, când are nevoe de loc 
în frigorifer, să dispună de orice loc liber găseşte. 

Pentru conservarea peştelui în aer rece dela o zi la alta se vor 
stabili preţuri minime egale cu cheltuelile. 

„7. Comerţul de detaliu din ţară trebuie reorganizat cu desăvâr- 
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şire pentru a nu se mai permite specula şi aceasta trebue să o facă 
Comunele cu concursul Ministerului Domeniilor. 

a) Comunele trebuie să permită vânzarea peştelui — numai sub 
controlul sanitar — la, cât mai multe persoane în prăvălii, piete, ete., 
și nu ca până acuma numai în 'hale, pentru a menţine astfel în per- 
maânenţă o concurentă între detailişti şi a face imposibilă cartelarca. 

Vb) Comunele trebue să nu nai închirieze locurile din hală da li- 
citație ci să stabilească un pret minim pentru compartimentele de 
acolo, In schimb îusă, cei ce închiriază cu preț eltin aceste locuri vor 
[i în totul sub controlul Primăriei, care va avea dreptul a le cercetă 
facturile de cumpărarea mărtei şi a vedea dacă nu scumpesc artificial 
preturile. 

Oricine va (i constatat că speculează pe consumatori mărind pre- 
țurile artificial, că face carteluri şi caută priu tot felul de manopere 
a înşelă publicul va fi exclus în baza contractului de închiriere 'ori 
când din hală fără somatie şi judecată. | 

c) Este interzis unui comerciant sub orice motiv de a avea în hală mai mult de un compartiment. 
d) Primăria va avea în hală şi locuri pe care le va puteă închi- ria cu ziua pentru vânzare de peşte, aceasta d. ex. pentru cazul când 

un propietar îşi pescuește sau dă în urendă pescuirea eleşteului său sau și vrea să-şi vânză marfa direct la consumatori fără a mai trece prin intermediul comercianților. | 
e) Primăria îşi va rezerva în fiecare hală câte un loc pentru ca în cazul că sar constata că comercianții scumpesc artificial preturile 

să poată ea singură vinde peşte consumatorilor. 
| [) In liecare hală de detaliu Primiria va amenajă şi un. spaţiu unde eventual să se facă vânzări engros prin licitație publică. 

B. Măsuri pentru sporirea producţiunei generale 
de pește a ţărei 

În diterite rânduri an arătat până acuma că deşi producţiunea peştelui în pescăriile exploatate în regie de către Stat a crescut con- siderabil, producțiunea, generală de peşte a țărei-a scăzut foarte mult . 
Şi va scădea mereu. 

In adevăr nici o ţară din Europa afară de Rusia nu este atât de bine situată ca să dea o producție mare de peşte de apă dulce ca România. Dunărea cu Delta şi cu toate bălțile din regiunea ei inun- 
dabilă, marile noastre lacuri litorale, Prutul cu mulțimea. de bălți din regiunea sa inundabilă, mulţimea de, eleştee alimentate de râurile şi păraele noastre şi mai cu seamă nenumăratele eleştee ce se găseau
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aproape pe fiecare .moșie din Moldova, mulțimea de lacuri mari pre- sărate prin diferitele părți ale țărei, ete., ete., toate acestea fătoau ca (ara noastră să fie una din cele mai bogate țări în ape dulci din toată Europa, ape care dădeau o toarte mare producție de peşte care nu numai puteă să satisfacă pe deplin toate cerintele Populatiunei noustre dar chiar. avea şi un însemnat articol de export. De îndată însă ce pământul a început a căpătă o valoare mai mare, dorul de a aveă cât mai mult pământ de cultură a făcut pe „mulţi proprietari să înceapă a se gândi să-și sece mai întâiu eleșteele, care ca atare nu le aduceau venituri atăt de mari. De îndată ce mMo- rile de apă au fost înlocuite cu morile cu vapori, cea mai mare parte din eleşteele cele mari din Moldova vau secat încetul cu încetul şi astfel o foarte mare cantitate de peşte — cu care mai înainte se a- Provizionau mai toate oraşele din Moldova, Bucovina, etc., a dispărut de pe piață. | | 
Prin întinderea arăturilor pe pământurile încunjurătoare, chiar heleşteele cari au mai rămas au fost încetul cu încetul potmolite prin mălul adus în ele de ploi, puhoae, ete, şi astăzi au devenit şi acestea neproductive. 
Intinzându-se tot mai mult arăturile nevoia de păşune a început şi ea a se simți la noi tot mai mult şi atunci proprietarii din luncile râurilor au început şi ei a-şi apăra terenurile inundabile de înece şi astfel o nouă parte din bălțile producătoare de peşte au fost secate şi transformate în păşune. Astfel. au dispărut d, ex. mai toate bălțile şi iazurile foarte productive în peşte din lunca Prutului care aprovi- zionau odată cu peşte proaspăt toate oraşele învecinate şi produceau şi peşte sărat pentru tărani la munca câmpului. Arându-se și mai mult păşunele din interiorul țărei şi împuţi- nându-se acolo vitele, cultura vitelor a luat o desvoltare din ce în ce mai mare în balta Dunărei, şi atunci proprietarii şi țăranii din toate părtile au început a astupa: privalele care aduceau apa şi peştele din Dunăre în bălți, ba chiar a face şi mici diguri de pământ spre a opri astfel inundațiunea. Zeci de mii de hectare din zona inundabilă a Dunărei au, fost astfel pe fiecare an împiedecate de a mai fi inundate și a mai produce peşte servind acum numai ca păşune pentru vite sau chiar pentru culturi agricole. In anii din urmă cirezi întregi de vite pleacă în primăvară din spre balta Duuărei la păşunat, unde plătesc prețuri foarte _ridicațe pe capul de vită nu pe hectar. Asttel dar din nou 0 mare parte din suprafața de apă a țărei producătoare de peşte a fost secată şi dată la altfel de culturi. 

Acum au început şi lucrările mai sistematice de indiguiri, la Chirnogi, la Mănăstire, la Luciu Giurgeni, la Spanțov, etc. sau indi-
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guit mii de hectare şi acolo unde pescăria producea înainte câte 40- 
50,000 lei pe an acum nu mai produce nici a 10-a parte. In fine, acum 
se încep şi lucrările mari de indiguire; Insula Borcea în suprafață de 
aproape 70.000 hectare va fi indiguită cu totul şi aici în partea ei 
interioară erau o sepie de bălți alimentate de gărla Salvata, care în 
anii de ape favorabile produceau cantități foarte mari de peşte cu 
care se alimenta Bucureştiul, așa sunt d. ex. morile d-lui Maltezeanu 
Cegani, Făcăeni, etc. despre aceasta, din urmă ştiu că întrun an de 
ape mari a produs ea singură 600.000 ocale vechi de peşte. 

„Astiel dar în curând va dispărea iarăşi o nouă şi foarte impor- 
tantă suprafață din apele care produceau peştele de apă dulce ce se 
consuma tocmai în Bucureşti şi de țăranii satelor înconjurătoare ce 
veneau cu căruțele la baltă să-l cumpere. 

Bălţile aceste care mereu șe seacă şi terenurile inundabile ce se 
apăra de inundație sunt însă totodată şi locurile de reproducție ale 
peştelui din Dunăre, așa că, prin aceasta nu numai că dispare de pe 
piață producţiunea lor proprie ci totodată se scade şi bogăția de peşte 
a fluviului, care la rândul său trebue să alimenteze bălțile ce rămân 
nesecate şi care deci vor produce şi ele mai puţin. 

„Fără îndoială dar că prin toate secările ce sau făcut până acum 
şi prin cele ce se vor face de acum înainte, pescăriilor noastre de la 
Dunăre li se prepară un viitor rău şi producțiunea lor va merge din 
ce în ce scăzând. Cum că economia ţărei poate câştiga din asemenea 
desecări şi apărări contra inundaţiilor făcute în mod înțelept, aceasta 
este sigur, insă tot atât de sigur este că tocmai ca şi cacelalle ări 
ale Europei unde șa mai făcut asemenea lucrări, şi la noi sacrificarea 
pescăriei de apă dulce, a acestui aliment atât de favorit al populaţi- 
unei noastre este prețul acestui câştig. A 

„Dar cu toată reducerea mare a suprafeței apelor producătoare 
de peşte şi transformarea lor în terenuri agricole sau păşune, cu toată 
scăderea generală dar a producţiei peştelui în iară, nouă nu ni sa putut 
întâmpla ceia ce va întâmplat în Rusia. La noi pe de o parte prin 
măsurile de cruțare din legea pescăriilor va împiedecat suprapescuirea 
şi deci despopularea apelor, iar pe de altă parte prin faptul că Statul 
a luat spre a exploata în regie singur pescăriile sale cele mari de la 
gurile Dunărei s'a mărit acolo considerabil producţiunea care a servit 
totdodată şi ca focar de repopulare pentru celelalte bălți, dând astfel 
o compensaţiune şi făcând ca efectele distrugecei celorlalte pescării 
să nu fie atât de simţite cum ar i fost dacă pesctiriile cele mari mai 
rămâneau arendate, 
„Dar de sigur dacă desecările au avut Şi vor avea şi la noi un 

efect foarte rău asupra producțiunei noastre de peşte de apă dulce, 

4 
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înputinând acest aliment favorit al populației şi deci urcându-i preţu- 
rile, este însă sigur că ori câte indiguiri vom face din multe consi- 
derațiuni atât technice cât şi economice şi sociale pescăriile cele mari 
de la gurile Dunărei vor trebui să rămână conservate încă pe mult 
timp ca atare. Pe acestea va trebui dar să ne silim a le conserva şi 
a le spori productiunea cât mai mult, făcând — după cum am arătat 
pe larg în alte ocazii — toate lucrările necesare în acest scop. 

Dar desigur că ori cât de mult am ridica noi producţia pescă- 
riilor din bălțile cele mari dela gurile Dunărei (pescăriile Dobrogei, 

Brateşul şi pescăriile Brăilei şi câteva din bălțile mai mari permanente 
ale Dunărei) noi tot nu vom putea fi în stare numai prin acestea să 
înlocuim producţia pierdută. In diferitele ocazii am arătat — şi e 
cunoscut acum în ştiinţă — că producțiunea peștelui este o funcțiune 
de suprafată de apă în care se cultivă, cu cât suprafata inundabilă 
e mai mare şi cu cât această suprafaţă prin indiguiri va fi restrânsă, 
cu atât şi producțunea va fi şi ea mai restrânsă. Aceasta e un lucru 
absolut clar şi nu mai avem nici o iluzie să se facă, rămâne dar să 
vedem ce pu em noi face cu toate aceste pentru a menține produc- 
ția peştelui în ţară dacă nu la nivelul la care a fost sau chiar la care 
este astăzi cel puţin astfel ca să fim în stare a satisface cerințele con- 
sumaţiunei şi să nu lăsăm să dispară acest aliment cu care populați- 
unea noastră sa deprins atât de mult. 

a) Iicuvajavea pisciculturei sistematice în. eleştee artificiale. — 

Mai întâi de toate trobue numai decât să recurgem la piscicultură, 

adică la cultura peştelui în eleştee artificiale. Noi avem în ţară încă 

multe terenuri mlăștinoase, ete. care nu pot fi puse altfel în valoare 
decât făcându-se pe ele eleştee în care să se cultive crap. Desigur 
nu mă gândesc la vechile noastre eleşte care dădeau o producţie relativ 
mică ci la eleşteele sistematice făcute după cerințele pisciculturei 
moderne în care să se facă culturi intensive şi care bine îngrijite pot 
da o producție netă de câte 600 kgr. crap pe hectar. 

In această privinţă mă refer la raportul meu întitulat: «Măsurile 
necesare pentru a desuolta cultura, crapului în heleştee» publicat în 
Buletinul Ministerului Agriculturii din 1906. | 

D) Crearea de basene artificiale pentru punerea în valoare a 
devenurilor înundabile prin sistemul culturilor alternante de agri- 
cultură şi piscicultură.—Im al doilea rând repet cele ce le-am susținut 
în diferite ocaziuni că cel mai bun sistem pentru punerea în valoare 
a unei bune părți a terenurilor inundabile din lunca Dunărei şi a 
altor râuri este sistemul rotativ al culturilor alternante de agricultură, 

şi piscicultură. Prin acest sistem productivitatea şi rentabilitatea 
acestor terenuri va fi considerabil sporită, iar pentru producțiunea 
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peştelui vom putea avea atâtea suprafețe că toate pierderile aduse 
prin indiguiri să fie compensate — ba chiar să avem din pescărie şi 
un însemnat articol de export care să aducă bani în ţară. 

c) Repopularea râurilor. — Râurile noastre stau şi astăzi nepo- 

pulate de şi ar putea fi pentru populațiunea riverană un izvor «de 

hrană. Astăzi în ele nu so găzezte mai mult decât peştele ce ze urcă 
din Dunăre. Dispoziţiunile pe care le prevăzusem în. proiectul Jegei 

pescuitului pentru a servi de bază pentru Iucrările de repopularea 
râurilor au fost din nefericire modilicate la Cameră şi cu legea de azi 
e imposibil a face ceva, aşa că sa pierdut din această cauză un 

timp pretioa. 
d) Pescăria marilimă. — Dar desigur cel mai principal mijloc 

pentru a spori considerabil producțiunea noastră de peşte este să dăm 
o mai mare desuoltare pescăriei noastre maritime. In Marea Neagră 

noi avem încă o mare rezervă pentru alimentațiunea noastră publică, 

numai trebue înainte de toate să. deprindem populaţia noastră cu 
acest aliment pe care nu-l cunoaşte și aceasta este desigur iar o muncă 
îndelungată şi stăruitoare. 

In Marea Neagră sunt în cantităţi foarte mari specii de peşte 

cu o valoare nutritivă foarte mare—care în alte ţări sunt considerate 
ca peşte de lux—și care la noi nu se vând de loc. Aşi calcanul — 
media prețului en gros în anul trecut a fost 0.30 bani pe kgr.—a 
început a îi puțin consumat, cambula care e în cantităţi enorme și 

în Razim şi în. Mare nu se vinde decât cu un preţ mediu de 6 bani 
pe kgr., Baia (la Baie), un peşte atât de apreciat în Franta la noi se 

aruncă înapoi în mare fiind absolut lipsit de orice valoare de între- 
buinţare. Midiile care în alte țări se plătesc cu peste 1000 lei 
vagonul la noi nu se întrebuinţea”ă de loc, etc, etc. 

Pentru a putea pune în valoare toate aceste bogății este nevoie 

de un întreg sistem de măsuri, şi cercetări speciale ştiințilice etc., 
pe care nu cred necezar a le dezvolta aici rămânând ca ele să facă 

în urmă obiectul altor memorii speciale. 
Astiel dar pe toate aceste căi va trebui să ridicăm din nou 

prodncţiunea totală a pestelui oferind prin toate aceste mijloace o 

compensaţiune pentru producțiunea naturală a peştelui de apă dulce 
ce va dispărea din ce în ce prin desecarea eleşteelor vechi şi bălților 
din luncile râurilor şi a Dunărei. | 

Procedând astfel vom tace ca populaţiunea noastră să nu sufere 
atât de mult din cauza pierderei şi scumpirei unui aliment cu care 
se deprinsese deja, aliment pe care de altfel evoluția naturală a 
desvoltărei noastre economice l-ar condamna să dispară înlocuindu-l 
cu feluri de producțiuni mai rentabile.
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0. Mășuri excepţionale tranziterii pentru eitenirea 
o pestelui ordinar | 

Toate măsurile care am arătat că trebue să le luăm urmăresc 
scopul ca atât față de starea generală a pescăriilor de apă dulce din 
Europa şi de situația creată prin aceasta pescăriilor noastre cât şi 
faţă de micşorarea producţiei noastre generale, să dăm o nouă di- 
recție desvoltărei producției pescăriilor noaştre şi o mai bună orga- 
nizare comerțului pentru ca această ramură de activitate națională să 
se poată dezvolta liberă pe noui baze şi să se îndrumeze pe cajea 
progresului conform nouilor cerinţi ale timpului. 

Din cele arătate mai sus însă s'a văzut că față de cererea foarte 
mare de peşte de apă dulce din Europa centrală şi faţă de scăderea 
bruscă a producţiunei din Rusia, care acum din tară exportatoare care 
furniza toată Europa a devenit o țară importatoare, peştele a ajuns 
a se scumpi foarte mult şi la noi. 

In anul trecut nu sa mai exportat ca înainte numai anumite 

specii de peşte de lux, ci mai mulţi comercianţi din Varşovia au venit 

în Galaţi şi cumpărau chiar speciile cele mai ordinare de peşte ca: 
știucă, caracudă, babuşcă, biban, cosac, plătică, roşioară, etc., pe care 

le exportau în Rusia. Prin aceasta au început a se urca preturile 
şi pentru speciile de peşte pe care le mănâncă poporul, contribuind 

astfel în aceste timpuri când toate productele alimentare sau scumpit, 
la scumpirea traiului lor. 

Dacă ar îi vorba numai de vre- un articol oarecare, ar trebui de- 

sigur să lim veseli văzând că un nou produs al țărei noastre se pune 
în valoare prin export, aducând bani în ţară care măreşe veniturile 
unor suprafețe întinse din pământul noştru ce le avem acoperite cu 
bălți şi dând o remumnerație mai bună pentru munca unei claşe nu- 
meroase din populațiunea noastră. 

Cum este însă vorba de un aliment al populaţiunei noastre să- 
race întro epocă când toate alimentele sau scumpit atât de mult, 
desigur că pentru acest articol — adică peștele ordinar — chestiunea 
nu trebue privită numai din punctul de vedere economic, ci trebue 
să avem în vedere şi pe cel social. Pentru peştele ordinar dar, de- 
sigur că Statul — chiar contrar principiilor economice — trebue să 
iea măsuri speciale spre a-l efteni. 

Măsurile ce vau luat odată pentru a se efteni peştele, desfiinţăndu-se 
vânzarea. prin licitaţie şi vânzându-se peşte din pescăriile Statului cu 
preturi fixe nu au putut însă atinge scopul dorit. Ele au eftenit în 
adevăr peştele de lux: morun, nisetru, ceg ză, icre, crap, pentru o parte 
din clasa bogată, însă nu au “fost de nici un folos pentru populațiunea 
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săracă din toată țara, ha din contră a lovit foarte mult în veniturile 
pescarilor muncitori, care au pierdut sume însemnate aşa că multi 
din ei se lăşaşeră chiar de pescărie. i 
„Pe de altă parte făcându-se Statul negustor detajlist şi destiin= 

țându-se vânzarea prin licitalie, care este baza sistemului nogtru de 
exploatare şi a felului de învoeli ce le avem cu peşcarii şi tot odată 
şi singura lor garantie că nu vor fi înșelaţi și cămătuiţi la vânzarea 
produsului muncei lor, în exploatarea peşcăriilor Statului sa produş 
o“foarte mare perturbare. 

In acest scop sa mai oprit şi exportul peştelui, inşă nu o oprire 
generală, regulată, bazaţă pe o lege sau ordonată printr'un decret 
regal, ci printr”o simplă decizie ministerială şa hoțărât să nu se mai 
vânză peştele Statului de cit la comercianți care nu tac export, sau 
dându-se ordine fără autorizatie la vămi să se opreaşcă exportul, ceeace 
ne-a expus la procese de daune. 

Când qu venit înşă epocile mari de pescuit şi pe piata Galati 
și Brăila era peşte prea mult pentru care în acele momente nu. era, 
debhuşeu suficient în tară, a trebuit să şe şăreze cantităli mari de 
morun, nisetru, şalău, ete., care însemna o depreciere a acelor peşti 
scumpi deși se ofereau pentru ele prețuri mari pentru export. Astfel 
pescarii proprietari ai acelui peşte au pierdut sume însemnate şi multi, 
din ei au dat faliment. | | 

Pe de altă parte când peştele ajunsese mai rar speculanti din 
Galaţi, Constanţa, Bucureşti, eţe., cumpărau şaliul pe care Statul îl 
vindea cu prețuri etține și-l exportau în străinățate, numai că în loc 
să prolițe de acea diferență de pret pescarii şi Statul, proprietarul 
băltilor, prolitau speculanții. Des asemenea tot peştele proveniţ din 
bălțile particulare se vindea în acel timp cu prețuri foarte mari pentru 
export aşa că din toate aceste cauze cu toată aşa zisa oprire a ex- 
portului vedem în statistica ministerului de finanţe pe acel an, că 
sau exportat cantităţi foarte mari de peşte. De altfel în afară de up 
număr restrâns de persoane care puteau lua în Bucureşti peşte din 
biurourile Statului şi în Galaţi, Brăila, în hale şi în celelalte oraşe 
din țară peştele a fost în acel an mai scump ca ori când, căci taț 
telul de fraude şi speculațiuni se făceau şi chiar peştele cumpărat 
eftin dela Stat trecea din mână în mână ajungând a se vinde cu pre- 
țuri foarte mari prin unele prăvălii ca provenind. «dela particulari». 

La țară, unde în adevăr era nevoe a se aduce o uşurare a tra- 
iului, Sau aduş în acel an mai putin peşte decăt ori-când, sțaţisțiga 
ne arată că dela Galaţi şi Brăila din 6.049.691 kgr. sau. dus în Co- 
munele rurale numai 580.000 kgr.
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Această încercare dar a fost cu totul nereușită şi dacă voim să 
facem ceva, serios trebue să o luăm cu totul pe altă cale. 

De sigur soluţiunea cea mai simplă de a efieni peştele ordinar 

era de a desființa ori-ce taxă vamală pe peştele sărat ca să lăsăm să 

vie peşte eftin din Rusia şi astfel să se reguleze şi prețurile peștelui 

nostru. Din nenorocire însă aceasta a coincidat cu scăderea bruscă a 

producţiunei în Rusia şi cu o scumpire a peştelui de acolo mai mare 

ca la noi. Aşa dar în asemenea cazuri taxele vamale dacă sunt sau 

dacă nu sunt nu mai au nici un fel de influență. 

De sigur că în această privință reorganizarea comerțului de de- 

taliu în toată țara spre a se pune un capăt speculaţiunei şi toate mă- 

surile ce am arătat că trebue să le iea comunele în acest scop vor da 

rezultate imediate foarte bune, căci, cum am arătat mai sus, consu- 

matorul este cu mult mai greu lovit de urcările — câte odată cu 

2—3000%/, — prețurilor provenite din cauza cartelurilor şi specula- 

tiunei detailiştilor decât de urcarea generală mult mai modestă a pre- 

turilor en gros. 

De asemenea frigoriferul din Galati, şi cele ce urmează să le mai 

construim încă în alte piete mari centrale, vor [i şi ele excelente re- 

gulatoare ale piețelor, oprind ridicările brusce ale preturilor în anu- 

mite epoce, care de asemenea cauzează mari nemulțumiri. 

Dar pe lângă aceste măsuri fundamentale care trebue să dea efecte 

durabile cred că în momentele de față având în vedere scumpirea 

generală a alimentelor care apasă asupra clasei sărace sar mai putea 

lua şi oare-cari măsuri excepționale, astfel însă ca acestea să nu pro- 

dacă nici o perturbare în activitatea noastră economică şi să nu lo- 

vească în interesele justiicate ale unei clase de muncitori cari au tot 

atât de mare drept la sprijinul Statului ca şi cei pe cari voim să-i 

ajutăm acum. 

Asemenea măsuri excepționale nu pot fi justificate dacă am voi să 

eltenim masa bogatului forțând scăderea preţurilor icrelor, cegei, șa- 

lăului, crapului, etc., în dauna pescarilor muncitori, acestea trebue să 

se vândă cu preţul lor real cum e format de legea cererei şi ofertei 

şi Statul nu are altă datorie decât a organiza lucrurile astfel şi a su- 

praveghea deaproape ca să nu se speculeze urcându-se preţurile în 

mod artificial în dauna consumatorului. 
Măsurile acestea care tind a forța scăderea prețurilor pentru 

unele articole, pot fi justificate numai strict pentru acele specii, care 

formează în adevăr alimentul săracului, căci mergând mai departe lo- 

vim în producător şi răul ce-l facem este mai mare decât binele îm- 

piedecând totdeodată şi desvoitarea normală a unei ramure de pro- 

ducţiune a ţărei.



O
m
 

m
 

lutrebarea este dar, ce măsură excepţională putem lua în acest 
scop, macar ca măsură tranzitorie până ce în chestiunea aceasta a 

scumpirei mijloacelor de trai se va ajunge la o stare de echilibru, sta- 

bilindu-se o proporţie normală între mijloacele de câștig şi cheltuelile 
fiecărei clase de populațiune. 

De sigur că aceste măsuri excepționale mai cu seamă în urma 
experiențelor deja făcute numai pot îi, nici ca Statul să se facă iarăși 

negustor detailizt, căci aceasta este desorganizarea cea mai mare, şi 

Gspunorea Tanoţionarilor la tot felul de tentaţiuni ale conrupătorilor, 
nu poate îi nici suprimarea vânzărei peştelui prin licitaţie, căci acea- 
sta este garanţia cea mai mare a pescarilor muncitori, că nu vor [i 

înşelați la vânzarea produsului muncei lor, şi este măsura cea mai bună 
pentru urmarea comerţului en gros împiedecând ca să nu facă şi aici 
speculă și cămătărie. De altfel am văzut că în toate porturile din lume 
vânzarea peştelui en gros se face numai prin licitație publică find 

Singurul sistem practic, rațional și moral. 

De asemenea nu poate fi nici un fel de altă măsură pe juma- 
tate care fără a fi de vre-un ajutor real ar fi o piedecă pentru ex- 

ploatarea pescăriilor şi pentru desvoltarea lor şi ar lovi în înteresele 
pescarilor muncitori sau a întregei organizațiuni a acestei ramure în- 
semnate de producție a ţărei. 

Singura măsură excepţională desigur numai tranzitorie, care ar 
putea să dea rezultate imediate şi sivure fără a avea şi consecinte rele 
ar fi a se opri printr”o lege specială sau printrun decret regal de- 
curgând dintro Tege existentă exportul peştelui ordinar din fără și 
anume pentru următoarele specii: cosac, plătică, cârjancă, roşioară, 
albitură, babuşcă, caracudă, știucă mică, somotei, biban, ciortănică 

până la un Kgr. - 
Această oprire fiind generală pentru toată țara va fi uşor de con- 

trolat la frontiere şi vom avea măcar siguranţa că sacrificiul pe care-l 
fac proprietarii de bălti și eleştee şi pescarii, va da cel puţin efectele 
dorite de a efteni un articol de hrană al poporului adevărat. 

Pe de altă parte sacriliciul impus proprietarilor de bălți, Statu- 
Iui şi pescarilor, este şi el suficient compensat prin prețurile en gros 
urcate ce sunt pentru peştele de lux. 

Pentru a arăta ce împortanţă are această măsură voi arăta că 
după statisticele de producţiune din 1910911 numai din pescăriile 
Statului din Brăila, Brateş şi Delta Dunărei, avem 8.130.366 kgr. de 
peşte care fac parte din această categorie dintro producţie totală de 
13.565.421 kgr. Restul de 5.434555 kgr. este peşte de lux şi peşte 
de mare. Deci vedem că pentru aceste pescării 63%, din producția de 
peşte ar cădea sub regimul oprirei exportului,
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pe alitel încă de la 1910 când sa Luat cunoscutele măsuri «pen- 
iru eltenirea peştelui» ei am fost de părere că dacă se crâde că în 
adevăr este necesar a se lua măsări excepțională pentru eftenirea 

peştelui singurele măsuri normale căre nu ar dezorganiză totul ce sa 

făcut până acum şi care ar fi fost în state a duce la "rezultatul dorit nt 
piuteau fi altele de cât de a s opri cui totul pe cale legală exportul 
pentru un număr de spesii care le consumă populatia săracă. 

Acelaşi lueru Lan arătam şi prin memoriul meu întitulat: «Ce 
poate fate Statul peniru eftenirea peştelui» (pag. 7), adăogând desi- 
dur că 0 asemenea măsură nu poate fi justificată de cât în timpuri 

| De alttel o asemenea măsură de oprirea exportului unui produs 
al țărei având o 'estindere cu mult mai mare şi putând exercita o în- 

Muoiţă asupra niultor altor” înterese importante care depăşase atribu- 
iunile restrâns âle Directiunei pescăriilor, eu am emis numai a- 
ceastă părere, rezolvirea ei fiind de coinpetența numai a întregului 

guvern. | a 
| Dspecior General, Dr. Gr. Aritipa 

25 Aprilie 1912. 
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