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IN DE N. L. V. C. 

EEN BALA.NS 
De Nationale Landbouw en Voedlngs
corporatie bestaat drie jaar. Te dezer 

.. gelegenheid werd in het Paleis van 
Schoone Kunsten, te -Brussel, een 
plechtige vergadering gehouden waar· 
op het woord werd gevoerd door 
dhr De Winter, secretaris-Generaal, 
dhr Piet Meuwissen, Corporatieleider 
en Mr· Melis, Hoofddirecteur van àcn 
Dienst van Pers en Propaganda bij de 
N.L.V.C. . AlhOewel de dagbladen deze 
redevoerîng·en uitvoerig .hebben gepu
-bliceerd, roeenen wij onze lezers de 
belangrijkste delen er van onder oÓgeri 
te moeten brengen dàar zij getuigenis 
afleggen van den zeer- realistischen 
kijk van wege de overheidspersonen 

· die gelast zijn met de zorg om onze 
dagelijkscha bete brood. 
Dhr Secretaris-Generaal De Winter 
maakte de koel beredeneerde balans 
op· va.n wat de eigen hodeni na taaie 
inspanning /leert voortgebracht er na
drukkelijk op wijzende dat de door 
ons ·geteelde producten ons· omzeggens 
gansch ten g·oede komen. 
De spreker herinnerde er aan, hoe 
wij de twaalf afgeloopen maanden, 
da~1k ziJ de uitbreiding van d~ brooct:
graanteelt, er stilaan in geslaagd zijn 
onze eigen behoeften te dekken. De 
met broodgraan beteelde oppervlakte 
·steeg zelfs van 342,000 ha iri.1942 tot 
376,000 ha dit jaar. En dank daaraan 
hebhen de bevoegde instanties het 
braoeirantsoen van 225 gr. op 250 gr. 
per dag kunnen opvoeren. 
Ook voor. de aardiwpelquaestle kun
nen wij op bevredigende resultaten 
WIJzen. Nadat reeds· 105.000 ton vroege 
aardappelen werden bedeeld (tegen
over slechts 68.000 verleden jaar) ·zul
len 1.133.000 contracten, ·voor 3 mil
lioen 285.000 personen worden uitge~ 
voerct:. 
Maar in,. •Zake vteesch Is de toestand 
mlnder g,imstig. Rond ·de maand Met 

· • werd. op den weg van Inkrimping, op· 
zuivering en aanpassing van onzen 
veestapel, een stadium bereikt· dat 
niet mag overschreden worden, zon
der den melkveestapel aan te tasten. 
Daarom moest het dagelijksch vleesen
rantsoen van 30 op 20 gr wordèn terug
gebracht en er iS geen hoop dat dlt 

·terug kan worden vermeerderd, zoo
lang we· . van de buitenlandsche vee· 
voederbronnen afgesloten blijven. 
De ·zes eerste maanden van net loo
pend jaar Wijzen OP een verllooglng 
van 16 propent op de melkleveringen 
van het vorige jaar. Dàt beïnvloedt zeer 
.gunstig. onze boterproductie, zoodat 
het boterrantsoen. kon worden ver
hOogd. Voegen we daarbij de kool· 
zaadcampagne d.ie -spijt het feit dat 
zekere heethoofden gemeend hebhen 
hier tegenovèr te moeten reageeren -
1n niet kleine mate zal bijdragen om 
ons rantsoen àan vetstoffen voor den 
komenden Winter te verzekeren. 
Uit de "ede van den heer Piet Men
wissen ·onthouden wiJ vooral !let reit 
dat hij met klem . de vaak herhaalde 
béwering volgens dewelke de corpo
ratie setmld zou. hebben aan . de ontoe
reikendheid· der bedeeliogen van voe
dingswaren ·den kop indrukte. Dit ts, 
zoo zeide de corporatieleider, uitslul· 
tend te wijten aan llet ohtnreli:en ·.van 
een doelmatige hestrarfing. en vooral 
van een onverbiddelijke strafuitvoe
rtng, dit wn zeggen, van tets, waaraan 
,noch i!.et ·Departement yan. Lapdnouw, 
riocll de Gorporatle setmld ilrag'en, ·om-· 
dat het .buiten hun bevoegdheid valt. 
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. ME.DE DE Et'"I.NGE N Kaarsen_ uit walvischtraan 

Twee visscharsloepen 
vergaan 

AllWeer heeft de zee slaohtofiers gemaakt 
onder onze visoohers; 
Op 12 Augustus vell!'ingen de 0. 29 en de 
0. 33. ·''' 

Op hoop van ze{Jen-! 

Volgende visschers verloren. het leven: de 
hh. Clharles GermolllPré, reeder-schirpper; 
Jozef Germonpré, matroos; Edouard Wes
terlinck; jong.en, allen ván' de 0. 29; Amé
dée Vanbesien, schipper; René Vanbesien, 
matroos; Jan Roelandts, motorist; WiHy 
Fonteyne, jüngen; Oscar Hillewaert, jongen, 
allen van de 0. 33. 
Op 2 September, verging de 0. 00. Vijf leden 
van de bemanning werden gered maar de 
matroos Leon Dasseville · verdwe'en · in de 
golven. · , 

Aan de zwaar beproefde families biedt « De 
Visctlhandel » zijn innige deelneming aan. 

Met een. mosselaak 
op de Schelde 

In 'de centra Brussel,. Antlwerpen, Gent en 
Luik werden in de jongste weken mosselen, 
afkomstig. uit Nederland, verdeeld. 
Zooals reeds gemeld, werd er een overeen
komst gesloten tusschen Nederland en ons 
land, volgens dewelke Nederland de uitvoer
van 1 millioen ·kg mosselen heeft toegestaan 
tegen aflevering van 700,000 kg Belgisch mas
se'lzaad. 
De Hoofdgroepeering tref onmiddellijk maat
r.eglen om ·deze mosselen zoo spoedig mage
iijk en in de kortste tijdspanne in te voeren 
en te .verdeelen. 
Van 10 Augustus af werd met dezen invoer 
begonnen. per schip en per auto-camion. 
Wij hadden de gelegenheid aan boord van 
een ZIWaar bevrachte mosselaak een reisje 
mee te maken 01p de Schelde. 
Wij bevonden ons te Lilloo aldaar· op den 
stijgerbij de aankomst van een ac.httal mos

Uit Portugalworgt gemeld dat, op het eiland 
~ Madeira, de fàbricage we:rd . lj.ange:Vat van 

Het spreekt van zelf d·an deliéfhebber van kaarsen uit traan van' potvisscl).ep. Aangezien 
mosse1en - wie zou er thans geen zijn - de electrificatie op Madeira nC!g veel te wen
alle trukjes mogelijk uitl;l.a:;tld om van dèn schen overlaat. moet men zich op·het platte
schtpper een portie mosselen los· te krijgen. 'tand veelal van petroleuinla,l)lpen bedienen.· 
Maar de controleur -der Hoofdgroepeering Ten aanzien van de o~ieschaarschte diende 
houdt een oogje in 't zeil. De vracht werd de bevolking in de jongste jàren, haar toe
hem toevertrouwd en hij ·moet· er op waken vlÜcht te nemen tot p~jnboomspaan zoodat 
dat zij onder zijn hoede verlig ter bestem- de kaarsen hier zeer welkom zullen zijn. 
ip:iJ:).g komt. Voorwaar een lastig karweitje, In. vei·band hiermede V'ragen. sommige v:is
w~nt de sollicitati~, zJjn t~~rij~. zelfs., gedu- schers val1 onze klist. zich af of er ook niets 
rende· de ·vaáft óP de rivieren, waar schip- uit h;tring w\i kurmen getrokken worden ... 
p.im; in roeibooten den baas v.an d.e mossel- Natuurlijk wa:hl1eer de oorlogsgruwel z.al 
schuit komen pramen om ee:p. .portie. Vroe- voorbij -zijn. · 
ger was het de gewoonte dat de mossel- ~"~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
schipper .iedereen di~ zijn sloep aandeed een· 
portie bezorgde, maar zou men in den hui-
digen .tijd ingaan op de sollicitanten, dan Netten uit · celwol. 

Binnen kort zal men in Noorwegen proeven 
nemen . met het herstellen van vischnetteti 
met celwoL Ook in Duitschland wetden soort
gelijke proeven genomen. Deze proeven had
den plaats zoowel in zoet- als in zeewater 
maar zij .gaven geen· voldoening doordat de 
celwol niet voldoende bestand was tegen h:et 
water en ook omdat de netten niet duurzaam 

zou de sloep leeg zijn vooraleer haar be
stemming te bereiken. Van mosselenbedee
ling rou er natuurlijk geen spra,ak meer zijn. 
Wij zullen nog wel de gelegenheid krijgen .in 
een eerstvolgende nummer enkele pertinente 
bescllouwitigeri aan dezen mossèleninvoer 
vast te knoopen, die, zeggen wij het reeds 
nu, dank zij de maatregelen: getroffen door 
de Hoofdgroepeering, een normaal verloop 
heeft. gekregen. · · waren. 

·. · De proefnemingen werden ):lOçhta,!}s voortge-
nenevens het V!~.rvoer pér .schip,.";werrl?...n .. ovlll' czet' èii',Min den laatsten tijd, wèrden betere 
:BÛekhoute en . Putte per auto-camion het resultaten geboekt. Toch ondervindt men nog 
saldo van 1 milHoen klg in het land gebracllt. moeilijkheden betreffende het ween;tandsver
Op deze plaatsen, evenals te Lilloo, was er mogen tegen het water zoodat, practisch g~ 
strenge oontröie. . sproken. de bekomen uitslagen nog niet door-
Nu ter zake. De verdeeling werd ajs volgt slaggevend zijn. · 
geregeld: 425,000 kg voor Bruss~l; 2·50,000 kg Men kan zich afvragen of men"in Noorwegen 
voor Antwel,pen; . 200,000 kg voor Luik m betere resultaten zal bekomen. ·· 
115,000 kg voor Gent. · 
Voor de Vlaamsohe steden werd 1!2 kg per 
hoofd bedeeld, terwijl Luik 1 kg per hoofd 
hooft gekregen, om reden dat de Walen tot 
nu toe geen mosselen werden toebedeeld, 
wanrieer de Vl.aamsche steden reeds verle
den jaar met mosselen werden bedacht. 
Dé verkoopprijs mag, niettegenstaande ttet 
gewicl).tverlies van de mosselen, zeer bevre
d.igend genoemd worden voor. de detaillan~ 
ten. ·· · 
Zooals wij reeds zegden, komen wij een vol
gende maal op de gansohe mosselquaestie 
nader terug en . nemen wij ons voor het me
chanisme van de verdeeling grondig in 
oogenschouw te nemen, want laat ons ver
hQIPen dat moeizame onderhandeling-en tot 
den invoer van een nieuw contingent « HQ1-
1àndsche mosselen » zullen leiden. 

Vischpastei uit N-ederland 
Wij vernemen dat door bem~ddeling van de 
visCihcentrale der Hoofdgroepeering weldra 
600,000 blikken vischpastei uit Nederland zul· 
len ingevoerd worden. 
De vischpastei is van zeer goede qualiteit t:>n 
zal vermoedlijk over een veertiental dagen 
in de Brusselsche agglomeratie worden ver~ 
deeld.· 

Verdeeling der grondstoffen 

. 
Uitreiking der vergunningen 

De vergunningen voor dé producenten (vis· 
schers, reeders) zijn reeds alle uitgereikt, 
ook deze die ten achter stonden. 
De vergunnfngen der· verzenders ZIJn even
eens Jiitgedeeld, buiten een paar telaatko, 
mer.s. 
De vergunningen voor. de . verdeelers zuÎlen 
eerstdaags toegekend worden. 
Ook wordt van volgende week af een aan· 
vang genomen met het opsturen der vergun· 
ningen der kleinhandelaars. 
Gelijk men ziet loopt het werk vlug van sta· 
pel en binnen koll'ten tijd zullen al dege• 
nen die er recht op hebben }n het bezit zijn 
van hun vergunning. · · 

Telling 
der klein- en groothandelaars 
Onze lezers weten dat de Sector « Handet·en 
Distrtlmtie » overgegaan is tot de telling van 
al de klein- en groothandelaars in visch. Tot . 

.selsloepen, waarvan de lading na toezicht De Corporatie en de .Hoofdgroepeering heb
·v~n de dOuaniers ~an de HoofdgrQepeei'ing ben in de acht eerste maanden van het jaar 
werd-overgemaakt. : 'vrij belangrijke :hoeveelheden grondstoffen, 
Dat zelfs te Lilloo, een dorp van een voor- o.a. papier, kartori •. ijzerhoudende producten, 

OP 
wu 

··UIT 

BLADZIJDE 2 PUBLICEEREN schoot groot, wMrlangs in vredestijd de in- brandstof. alsmede zout en recipiënten:, ver-
DE VOORNAAMSTE DEELEN voer gebeurde, het voor anker gaan van ·deeld. 

.. Een omvangrijk werk ! 

nu toe heeft de Hoofdgroe!)eering « Visch en 
Visscherijproducten >> 75 % van de dossiers 
in handen gekregen, hetgeen haar toegela
ten· heeft met het uitreiken vàn de vergun
ningen een aanvang ~ neD1en; 

DEZE ZEER BELANGRIJKE deze sloepen geen alledaagsche gebeurtenis Tijdens het ·eerste semester 1943 ontvingen 
REDEVOERINGEN. meer i:>, konden wij ervar~n wanneer bijna de v.erwerkers o.a. 877,350 kg zout en 200,000 

l,:::;:~;::~;;::~:=~~~~;:::;;;È=:;::Etl al de bewonerS op den steiger standen sa- bokalen. Er .blijft nog deze bokalen te vullen 
· · ·menged.romd. • · · - . tot groote voldoening· van <ie verbruikers.· 



· :QE VISCBHANDEL 

DE DERDE VERJARING VAN DE 
u~en, Jlust. zooais ,.~e .. boer 111e een 
nieu~: teeltjaar ontv~ngt; ~n nu r.eeds 
weet ct'J btJ met regen; Storm, . WIM 
en vorst zaf hebben ar te rekenen. 
Doch; zóoats de boèr, zullen we deze 
tegenslagen· trotseeren. 

ter niet. doen vergeten (fat lltet alles 
Werd. • verwezenlljkt Wat Wij ons voor• 
gesteld hadden te bereiken. 

BALANS VAN DE ACTIVITEIT 
DER CORPORA Tl E 

· îeoals wij op de eerste bladzijde ver
melden hebben de .leidende· Instantles 
van . het Ministerie van Landbouw en 

· van de corporatie van de plechtige 
vergadering ter bet·denking van de 
iterde verjaring van de ·,~ .L. V .c. ge

·.lJrnik gemaakt. om de balans op te 
·· anakeri van w·at verwezeultjkt werd m 

broodrantsoen tot 250 gr. verhoogd 
werd. 
Maar onï de verbinding met den oogst 
van t!IH te verzeke'ren zullen. wij niet 
te zeer op den Invoer moeten rekenen. 
ons neil ligt In or>-ze eigen nanden. 
over oe aardappelquaestle, over de 
vleescnquaestte en o•·er de bereikte 
uitslagen die InzaKe zuivelproductie 
tiJdens de twaalr maand én .. verkregen 

ring van het begrip • vaderlandslierde • 
bete~ikent, met dit woord de onwettige 
handelingen inzake ravltailleering ten. 
koste van de minst begoede klassen 
van onze bevolking' te willen goed· 
praten? 

Hoewel·wlj bet hier In Belglil moeten 
stellen met de .. 1etnste oppervlakte van 
gansch Europa, uitgerekend per ver
bruiker, namelijk met 18 aren land
bouwg;~oné! per tnw.oner, waar. Dultsc.b-. 
land en Frankrijk respectlevelijk ovêr 
36 en 67 aren pèr persoon· beschikken; 
zullen wij, met de· medehulp van allen, 
de harde werkelijkheld bedwingen. 
we weten trouweris dat we bet kwaad

. ste reeds achter den rug hebben. 

Dat wij er In gestaagd ztjn de land
bouwproducten voldoende te· moblilsee
ren om de rantsoeneertngszegels volle
dig om te zetten en zelfs zekere rant
soenen te verhoogen, neemt ntet · weg 
dat de bestaande bedeelingen nog steeds 
ontoereikend zijn om een behoorliJke 
voeding van onze vo!ksgenooten · te ver- , 
zekeren. 
De strijd gaat verder om de voorhan
dene landbouwproducten nog beter te 
vatten. Wtj . weten zeer goed dat een 
aanzienlijk deel van de opbrengst van 
onzen bodem aan de officleele distri
tintte ontsnapt en In den . slufkhandel 
verdwiJnt 

:~oake 's land bevoC'rrading in voedings
·. n:liddelen, sedet•t de stic!Jtlng van' de 

• . cOrporatie. 
zoóa!s dhr ·p. Mèlls, Hoofddirecteur 
van .den Dienst . voor Pers en . Propa
"~anda in zijn lnleH1end woord zegde 

.. was het de IJedO üing niet aan deze 

waarachtige vaderlandsliefde In .tijden 
van scherpe 'voedselschaarsc.hte kan 
niets te maken hebben met de egoïs
tische, . niets ontziende geldzuchl van 
de woekeraars. 

werden, weidt de IJ. De Wlntèr even- * 
eens breedvoerig ult. Deze uitslagen 

·We ·weten· en we voelen dat onze taak 
grootsch· en verheven · ts; ·en dit zal 
onze sterkste stut zijn om aan alle 
stormen het hoofd te bieden en onze 
zending tot de overwinning te vol
brengen. 

Deze hoeveelheden· zouden volstaan om 
de meeste rantsoenen nog met 10 to& 
20 % te verboogèn; Ik wil hier met na
druk verktaren dat de Corporatie voor 
dezen stand van zaken niet verantwoor
·delijk kan gesteld worden. Evenmln 
kan de boerenstand tn ztjn geheel er 
vóor· aansprakeltjk worden geacht. Er 
ts een meerderheid va" landbouwers, 
die huri verplichtingen nakomen en de 
vastgestelde hoeveelheden graangewas
sen, aardappelen, vleesch en melk be· 
reidwill!g· leveren. oaarnaasi Is er 
echter een minderheld van assoclale ele
menten, van woekeraars en pronteurs, 
die door heelemaal niet of veel te wet
ntg leveren de. massa der hesehikbare 
producten gevoelig verminderen. Dat 
zij dit straffeloos kunnen doen zet. de 
andere. pom;-en aan. eveneens, !miJ hun 
verplici:Jth\g'èn iè. kort ie ·komen, zoodas 
de eerliJke t>oer over heel dè lijn de 
dupe ts, 

verg·adering eenig reestelijk Karakter 
,. ·te geven, dat !i iet In éénklank zou ge

weest zijn met de moeilijke en bedroe
vende omstandiglledeP waarin ons land 
tengevoJg·e van de oorlogsgeiJeurte
nissen verplicht ts te leven. 
Uit de eryarmgen van net verleden 
balen· wij de lessen voor de toeKomst. 
De toekomst zien wij 111 het llclll van 

· · i.ie doebteÜing die ons blj de· oprich
ting van dé N.L. V .c. werd voot•ge
scllreven. 
Dit is, besloot dhr P. Melis, een ge
meenschappelijk gewetenson<Jc,··t.otK. 

zijn reeds gekend. Wat de vleesciJvoor-
ziCnlng betreft, lierinnel't· de h. De Het werk 
Winter er aan dat hèt plan erop ge- H f.l • 
steund was den melkveestapel te spa- der 00 ugroepeertnge'-
ren en op een bestendig peil te !Jouden en der Sectoren· 
van ongeveer 830,000 melkkoeien, zijnde Wij hebben alle.~ tot plicht . mee. te 
11et aantal ·dieren noodig om een pro- . · 
auctie te verzekeren van melk en boter werken aan den stroom van actter ver
strookend met de mimmum-behoenen zet die over het heele land tegen de 
van de bevolkmg. Hond de maand uithongeraars moet losbreken. 
Mei IL, aldus spreker, werd op den De mobilisatie van den oogst 1943 ts be
weg van mkrnnping, opzutvertng en gonnen. 

* REDE 
VAN CORPORATIELEIDER 

HEER MEUWISSEN 
Het Is voor de derde maal, dat de 
N.L.V.C. tn dit gebouw haar sttèlltlng 
herdenkt en dat mij de gelegenheid 
wordt geboden óm voor U, niijne me
dewerkers, de balans van onze wer
king op te maken en de taak die nog 
voor ons ligt nader te bepalen. 
Daarbij moeten wtj 'Ons 'hlet alleen cte 
vraag stellen wat er door de N.L.V.C. 
werd verwezenlijkt, maar · ever;r.zeer 
moeten wtJ er ons rekelischap over 
geven tn hoeverre wij het gestelde 
doel hebben· beréikt. * REDE VAN 

DEN HEER DE WINTER 
.Sê.cr:~(a.-is Çeneraal van 

het' Ministerie van Landbouw 
en Voedselvoorziening· 

Op !Jet oogen!J!il{ dat de boer. de vruch
ten plukt van twaalf maanden zwaar 
werken en, in houwe trouwe aan den 
eeuwigen setzoeneng-ang, reeüs de 
Rrondslagen leg-t van een meuwen 
oog,t, moeten wij de balans- ·opmaken 
van twaalf maanden corporatieve be
di'ijviglleid met het oog op de voeding 
en het welzijn van ons volk, en an
derzijds de komende twaalf maanden 
reeds voorbereiden. 

aanpassmg van onzen veestapel een Zij dle honger hebben zien hoopvol toe. 
stadium bereikt dat niet mag over- ook bij ons liggen nieuwe maatregelen 
"sctn·e•len worden, zonder ook· den van een ongekende strengheid ter stil
melkveestapel aan te tasten. Een sta- die om deze·· misdadigers eens en voor 
dlum dus dat meeiJI•engt dat we voor- . goed onder de knie te krijgen. · 
taan, wat de bevoorrading met rund- De over de twaalf jongste maanden 
vleesch betrel't, tiOorctzakelijk nog bereikte uitslagen ziJn In groote mate 
kunnen rekenen op de afgedankte aan de werking van de Nationale 
koeten en de overtollig-e kalvèren. 't Is Landbouw- en Voedlngscorporatte, 
om die reden dat het vleesclJrantsoen haar hoorctgroepeerlngen en andere 
vanar Juni ll. van 30 op 20 gr. verlaagd diensten te danken. 
werd en er bestaat weinig of geen Die activiteit ts daarbij zoo verschel
kans dat het opmeuw verhoogd ... worde, den en veel omvattend dat zelfs een 
zoolang we van de bUitenlandsche vee- zeer bondige samenvatting ons veel 
voederbronnen afgesloten blijven. De verder zou lelden dan bel bestek van 
11. · De winter wilde hierbij eens te deze korte spreekbeurt. 

En wanneer wtj van onze verwezen
lijkingen· spreken, dan kunnen wij niet 
genoeg terugdenken ·aan den Zomer 
1940, toen ons land bezet gebled was 
geworden en alle toevoer van levens
middelen uit overzee werd afgesneden. 
Het moge waar zijn, dat dit reeds u lt 
den treure werd herhaald, maar het Is 
noodzakelijk er telkens weer op te wij
zen om een juist Jjeeld te verkrijgen 
van wat met reent en reden kan ge
noemd worden : onze strijd voor de 
selvoorziening. Zij die In de Mei- en 
Junidagen van 1940 voor •s lands· be
leid· ·veran'two·ardelijk waren, rekènden 
met een dreigend gevaar van honger
snood, zooal niet met den hongerdood, 
dan toch met een zoodanige verzwak
king der bevolking dat honderddut
zenden door epidemieën zoudell · wor
den weggemaaid. Men denke slechts 
aan de Spaansche griep dlé tijdens den 
vortgen oorlog zooveel slachtoffers 
maakte ofschoon ons toen een helpende 
hand uit het buttenland werd toege
stoken. 

dit.uitsluilend te wijlen is aan, het ont
breken van een doelmatig.e bestrafring 
en vooral van een onverbiddelijke star
uitvoering dit wil zeggen aan iéts,. waar
aan noch het Departement van Land· 
bouw, nocb de Corporatie s<,llUid dra
gen, omdat het builen hun bevoegd• 
beid valt. 

meer korte metten maken met de msl- Toch moeten we, aan wat we reeds 
nuaues, ferzlnsels en praatjes volgens zegden, nog het volgende toevoegen : 
dewelke onze v1eeschproductle hoofd- De tiOoger aangehaalde uitslagen wat 
zakelijk voor oen bezetter or voor betreft .het tirood, de aardappelen, het 
Duitseliland zou bestemd zijn, voor de. vleesch, de melll: en de vetstoffen, om
besternnuug onzer zuivelproducttJn vaten slechts een beperkt deel ván de 
legdè hij er eveneens. den nadruk op activiteit der vt~r betrokken hoofd· 
dat al de melk en de boter .van onze groepeertngen. · 

Nooit vcrsagen en Immer maar herbe
ginnen is de wet die te Iloere heerscnt. 
Het graan is nog niet van !let veltl 
ver<twenen, of reeds wot"dt, tusscnen 
de stutken In, ontstoppeJQ en gezaaid, 

·reeds wordt ·.ge kiem gelegd van een 
nieuwen oo~st. 

Een jaartaak is volbracht, een lllenowe 
taak wacht' den boer ! 

* De basis voedingspro·ducten 

koeten voor de bevolking van ons land Benevens de eigenlijke mobilisatie, 
bestemd z1jn en dat mets daarvan over hebben al deze hoordgroepeertngen, 
de grenzen gaat. Uitweidend over het stèeds In nauwe samenwerking met 'de 
vetprollleern, herinnerde de b. De Win- diensten van het Departement, voort
ter nog eens aan ztjn .vrC)egere verkla- durend hUn krachten Ingezet om hulp 
rmg : dat hier alleen koolzaad ons te verleenen aan al llun onderhoortgen, 
redden kon. Hij geert uiting aan zijn en om op het gebled van de produc
ner!Jeid en ztjn groote tevredenheld en tie, de technische verbeteringen en den 
dankt al degenen die tot net succes vooruitgang aan te wakkeren. ' 
van de koolzaadcampagne hebben biJ· De Hoofdgroepeerlog • Viseli » been 
gedragen, want dank hieraan kon bet niets onverlet gelaten .om de wonder
l:lotenantsoen verhoogd worden. bare vangst van 1943, tot groote vol
Wat wij daareven zegden over de vtjf doening van den verbruiker, overvloe, 
belangrijkste voedingsmiddelen. aldus· dlg en regelmatig aan al de rechtheb-

Daat• waar onze etget· Ltnllcnlantlsche, de lt. oe Winter, Is eveneens waar benden te verdeelen. 
genwbillseerae pronuctie, voor net 
verllruiksjaar 19!0-41, slecllts volstond 
voor de 1.Jl'lioertcn van zoowat 4.5 lllaan
d~n, konden we met oen oogst van 

voor de andere gerantsoeneerde waren. 
Ook !lier wordt voortgebracht, geregle
menteerd, g-emobtliseerd en verdeeld, 
uit,luttend met net oog op de behoet-

1941 ue belloerten dekken van acllt ten onzer medpburgers. We werken en 
nma~•den, t:-r:vijl }~. oog·st van 1~42, 

1
. zorgen enkel en alleen v. oor eige~ volk. 

vuot het vetiJl utk";aai dat nu ten elllde oaarvoor alleen nebben wij sedert drie 
loopt, ons de 'dekking verzekcr<le voor jaai' gevoctllen en gestreden en zullen 

. n•eer <lan tien maanden. wij verder vechten en strijden. 
Oin rle verbinding tussctwn den oogst 
vai1 1940 en dien v 1941 te Kunnen 
verzekeren, moesten we 417 ,uoo ton 
broodgranen uit het l:luitenlaml bctr<'k
ken, en het was een tJeele kracllltoer 
om die binnen onze grenzen te krtjgen. 
In 1\142, ter vcrbinding va11 den oogst 
van 19~1 met dien ·van 1942, tukte net 
ons, na veel moeite, 212,000 ion brood
STaan m te voeren, en toen werd ons 
,van alle zijden categorie.u op llet oart 
· geilnikt dat we voor de binding tus
scllen den oog-st van .1942 en dien van 
.1913 lloofdzakelijk op eigen productie 
zoueten moeten reketien. 
U weet hoe !let. er de jongste wek~n 
en ri1àanden toeging. Het was de moei
lijkste overgang dien we tot nog toe 
g·ekend hebben. 
Als we cian tqch het grijnzend spook 
van fle onderbreking omlen arwenden, 
was zulks te danken aan net re.it !lal 
de oogst van : ·t buitengc>woon vroeg 
kwam .,.. en hiervoor kunnen we de 
Voorzienigheld danken - en dat we 
dan toch, na onmensclleltjke pogingen, 
voortclurend onderhandelen en aan
dringen, een zekere hoeveelheld brood
graan Ironden invoeren, nl. zoowat 
75,000 ton, tegenover ·212,000 en 417,poo· 
de twee vorige jaren. 

De wa,re vaderlandsliefde 

Men moet met blindheld geslagen or 
van eim waanzinnige oi:Jberedene.erde 
passie aangeg·repen· zijn, om te bewe
ren dat deze mogelijkheden . ten gunste 
van anderen dan onze eigen medebur
gers zouden worden aangewend,· or om 
ons bedoelingen toe te schrijven dte 
ej" niet zouden op gericht zljn alleen 
en nnslnitend het welzijn van onze 
menschen te behartigen. 
Onze eentge belangstelling gaat naar 
volk, en alleen naar ons volk, naar zijn 
uoo<len en zijn honger. 
Oe tliesis volgens dewelke leveren aan 
de· ravilailleering zooveel beteekent als 
leveren aan den bezetter, belloort dan 
ook tot de monumentaalste dwaasheden 
clie men Kan Uitdenken. ze mist vol· 
strekt elk.en,g.rond en werd illhter ver
zonnen door gewetenlooze woekeraars, 
die langs de onzekerhelrl en den arg
waan die ze In tamelijk breede kringen 
heilben veroorzaakt, net zekerste m:d
del zien om belangrijke · hoeveelbeden 
eetwaren . tegen woekerprijzen en woe
kèrwinstèn, van bun regelmatige· ne
stemming ar te leiden. 
Sluikhandel en vaderlandsliefde ! 

De drie Sectoren • Land- en Tuin
bouw ~. · • Handel en Dlstrlbut•e •, 
« Voedingnijverheld •, die de beroepS
vertegenwoordiging In banden hebben, 
kulmen evenzeer als al de andere or
ganen van de corporatie de. eer o'IJ
elscllen . utt volle kracht aan de ge
meenschappelijk taak te hebben .mee• 
g,ewerkt;. hun actie Is niet afgestemd 
op een bepaald product, op een be
paald gebied, zooals het voor de 
Hoofdgroepeerlngen wel bet geval Is, 
maar ze Is zeker even belangriJk, om
dat zonder deze actie de werking van 
de Hoo!dgroepeeringen welllcht . de 
verwachte vruchten niet zou afgewor
pen lleb.ben. 
Deze zelfde opm~rklng. geldt voor den 
Dienst • Pers en \Propaganda », met zijn 
talrijke en degelijk verzorgde uitga
ven, en voor al de algeroeene diensten 
van de Natlomile Landbouw- en voe
dlngscorporatle, die geen moeite heb 
ben gespaard om het nagestreefde doel 
succesvol te bereiken. 
Ik dank ook al de onderhoorlgen van 
de Cot·poratle, den boerenstand, den 
voedlngsbandel en de voedingsntjver
heid, wier werk en productie het drei
gend spook van den hongersnood heb
ben afgewend, en zonder wter hulp en 
medewerking een degelijke organisatie 
van de ravitallleering niet denkelijk 
wàs; 

* Besluit 
De Nattonale Landbouw- en Voeatngs
corporatle Is drie jaar oud. ze steekt 
van wal voor een vierde. jaar, rijper,. 
vastberadener en bewuster nog van 
haar doel en haar streven dan voor

Als overwegend Industrieland met een 
bevolklngsdensttelt die t9t de hoogste 
van de wereld Uehoort, zonder noe
menswaardige reserves, niet eens be
schikkend over een organisatie rtte een 
geielde voedingsreconomie moest moge
lijk maken, stond België ontegenspre
kelijk van alle bezette gebleden In de 
meest liachelljke positie. 
Thans hebben wij drie oorlogsjaren 
ac11ter den rug. Niet alleen ts ons 
volk· van hongersnood gespaard .geble
ven en hebben zich Goddank geen 
noodlottige epidemieën voorgedaan, 
maar zijn wij er In geslaagd - .en dtt 
Is wellicht .een eentg feit In de oor!Qgs
annalen - na den derden winter der 
rantsoenen van ·vetstoffen en brood 
met eigen mlddeièn nog te verhoogeri. 
Wij kunnen dan ook zeggen, dat van al 
de bezette gebieden, België het land Is 
waar het ravitailleerlngswerk liet l)est 
Is geslaagd. En met gewettigde rterhetd 
kunnen wij er aan toevoegen dat dit re
sultaat ,te danken Is aan het groot
séheepsclle apparaat van mobilisatie en 
distributie, dat door .de ·N. L. V. C. In 
volmaakte samenwerking met bet MI· 
nlsterle van Landbouw en voedselvoor-
zienlng werd opgebouwd. 
Het meest kenmerkende· en ook ·het 

·meest verbeugende feit, als wij bet 
argeloopen werkjaa:P. overschouwen, Is 
wel dat de boeren meer en meer be" 
grip Zijn gaan toonen '(OOr onze werking 
en dat de gespannen atmosfeer stilaan 
werd gezuiverd. 
Wat de handetaars en lndustrteelen, 
onderboortgen der Corporatie betrert, 
.hebben WIJ hen, zooals vvorheen, ·de 
meest loyale medewerking gevonden, 
zoodat de beroesporganisatle in den 
Sector •· Handel en Dlstrlbutfe • en' tn 
den Sector. • Voedingsnijverheid • defi
nitief . kaii worden aangevat. 

* Dè plaag van den slatikhandel 

En nu ? De nieuwe oogst Is er •.. Hij 
Is goed meegevallen en de rtlfit hn·od
griruen beteelde oppervlakte steeg van 
342.000 lla In 1!142 tot ~76,000 ba In 19·13, 
dank zij de boeren. 

· .. we ,.konden verleden week lie.t zeer 
verlieugend neuws meedeelen flat. net 

Heert men na meer dan drie jaar oor- heen. Ze weet àat het opnieuw een 
log nog; niet Jngezlell dat .. net een .. hard jaar wordt •. met· tege~;~slagen, .:De Onlletwlstbare resultaten die wtj 
schandalige .: lleschlmJHpg en vernea~- moeilljkbeelen en misschien. Q:ntgoocbe~ liebpèn mogen,lloeken, kunnen I)DS: ech-

l.o: stel vast, dat alleen doot de caren
tle van die Instanties, tot wier compe
tentie normaal de bestraffing en de 
tenuitvoerlegging der straffen bellooren, 

* Doelmatige bestraffing· 

Ik zeide reeds verleden jàar, dQt tk nel 
~ls een persoonlijke verliederlng ·aan
voelde aan dezen toestand géén einde 
te kunnen stellen. Ik kan thans inaar 
alleèn zeggen dat, · indien daarin, no!) 
yen merkelijke verhetering is gektÎmen, ' 
de mobilisatie van den oogst niet voor 
100 % kan doorgevoerd worden, ter\V!Jl 
het Departement en cfe Corporatie hel 
odmm van dit onvermogen dragen. 
Ik stel vast dat, waar aan ae N.L.v.c. 
in samenwerking met .de ContrOJedlen
sten, de middelen werden verstrek& 
om zelf tot gedwongen uitvoering van 
straffen over ,·te gaan, zooals dli ge
.SC!liedt voor' de melkboeten, onmiddcl• 
lijk een beduidende stijging der ,leve
ringen te notee~en viel. 
Ik stel vast dat de bevoegde Instantles 
waarvan Ik sprak, In plaats van ons 
hun steun en medewerking te verlee
nen, '.... waar het dan toch gaat om het 
nell van onze bevol&tng en wel van he' 
armste deel van onze bevolking - zien 
.verscnutlen achter bezwaren die alleen 
te begrijpen zijn van uit het standpuns 
van e(ln bekrompen administrattéve rou
tine. 
Het mag_ dan zijn dat wij geen begriP 
hebben voor de tradltlonneele dlsttn
guo's en bevoegdheidSCQriflicten; omdat 
wij een organisme zijn dat bu~ten de 
eigenlijke administratie Is opgegroeid 
en dat maar 'één bekommernis heeft : 
zijn opdracht te vervullen en zijn doel 
te bereiken ! 

Tenslotte handelde dhr. Corpo;ratielelder 
over zaken die onmiddelliJk verband 
houden met de lnnerlijke,werklng van 
de N. L. V. C. 

* ( 

Hulde-adres aan den 
is noodzakelijk 

Na de rede van den heer Meuwtssen, 
besloot de heer Melis de vergadering 
met. de voorlezing . van een bulde-adres 
aan z. M. den Koning, In naam van dG 
leden van de N. L. V. c., weik aiS 
VOlgt. lUidt : 
• Het. personeel van de N. L. V. c .•. ver• 
eenlgd rondom zijn leiders, ·bij gele• 
gentfe!d van de derde sttchtlngsverja• 
rtng, betuigt eerbiedig den. Koning zijn 
onverwoestbare verknochtbeiQ aan ae 
dynas~le .en zijn gevoelens van volstrek• 
te toewiJding aan den persoon van CleD 
soev~retn .. » 
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KENNIS VAN HET PRODUCT 

DE SNOEK 
De snoek (u Esoi Juoius »), van de familie. del' <• · Esooidae >~, leeft in onze 
rivieren, vijver-S en meren . waarvan het water matig koud is en waarin 
vele planten groeien. Wij zullen ·zijn lichamelijk nitzieht niet beSChrijven, 
daar onze lezer-S daaromtrent voldoende zijn ingelicht, maar Wij zullen 
enkele bela.Dgwekkende bijzondere kenmerken van ·· dezen· viscll vermelden; 

.. Cewicht en leeftijd 
van den snoek 

Onze visschers vertoonen steeds een 
neiging om het gewicht en den leef
tijd van den snoek te overdrijven. 
Deze visch kan desniettemin zeer 
groot worden en een lengte van 1 m 
bereiken vo'Or een gewicht van 30 à 
35 pond. Men neemt over het alge
meen aan dat de snoek oud wordt. 
maar hij wordt · zelden ouder dan 
een · tiental jaren, want omstreeks 
dien leeftijd worden de snoeken 
vaak' door het mos aangetast, wor
den zij blind en sterven zij. 

Wat eet de snoek?· 

GEWONE SNOEK. 

Hij vond in zijn maag. 47 absoluut 
ongeschonden . alvertjes, die de 
snoek ongetwijfeld pas had verslon
den toen hij werd gevangen. De 
kleinste van deze visschen waren 
9 cm l;mg, en de grootste 15 cm. 
Alle samen wogen 350 gr, wat slechts 
1/32 van het gewicht van den snoek 
vertegenwoordigde. De snoek is bo
vendien in staat zeer lang te vasten, 
maar kan ook acht dagen achter
eenvolgens, zonder onderbreking, 
voedsel nemen. 

De voortplanting 
De vruchtbaarheid van dezen visch 
is zeer groot. Een wijfje kan tot 
150.000 .eieren van 2 mm doorsnedé 

pond toe. Vervolgens stijgt het ge
wicht met 50 à 100 gr per jaar. Er 
zijn nochtans gevallen van buitenge
wonen wasdom, en zekere schrijvers 
maken gewag van een snoek van 
5 maanden, die in een karpersvijver 
werd gevischt 42 cm lang was en 
lkg250 woog. Dergelijke snelle groei 
is uitzonderlijk, want normaal, en 
in goede voorwaarden, weegt de 
snoek van één jaar 125 à 150 gr, 
deze van twee jaar 350 à 500 gr. Na 
drie jaar, weegt de snoek doorgaans 
500 à 1.000 gr. 
Men kan besluiten dat een volwas
sen snoek,in tièn dagen slechts een 
voedselgewicht veror!)ert en ver
teert, .dat het tiende deel van zij,n 

gewicht niet overschrijdt en dat het 
gewicht van het opgenomen .voedsel 
op weinig na het vierde van het. ge
wicht van het verorberde voedsel 
vertegenwoordigt. Vit ·de genomen 
·proeven blijkt dus dat er 10 à 45 kg 
voedsel noodig zijn om het gewicht 
met één.pond te doen. toenemen. 
Het is wanneer hij oi:J.gevëer één 
jaar is, dat de snoek in staat is 
.zich voort te planten. Tijdens dim 
duur van den paaitijd uitgezonderd; 
·leeft. de snoek alleen zoodra hij één 
jaar oud is en verwijdert hij zich 
niet van de plaats waar· hij werd 
geboren. 

aangedrongen opdat ~e Overheden~ 
die de · zeevisscherij in hunnë be~ 
voegdheid hebben, ditmaal de her
nieuwde vischvoorraden niet meer 
onvoorwaardelijk ~n "de· wispelteu
righeid van den visscher zullen over
laten, maar hunne uitbating inte
gendeel aan een strenge beperking 

. zullen onderwerpen. 
In Engeland kwam in 1933, een 
eerste breedvoerige. reglementeering 
tot stand. Helaas, in andere Noord- . 
zeelanden wilde de visscher nog van 
geen overbevissching hooren .spre
ken. Nochtans zoo er, in zake vis
scherijreglemenLeering geen· ·bin-
dende international"" overeenkomst 

Oe snoekvangst tot stànd komt, kan de verarm1DJr 
Men· vischt den. snoek met een. lijn. der ·Noordzee niet verholpen worden. · 
voorzien van een molentje: die het Dit inziende.,· werd er stèeds haar. 
mogelijk maakt het aas op een v~r- gestree.fd. alle landen. die aan· de 
ren afstand uit te werpen en het uitbating van de Noordzee déelne
dan miar zich toe te halen, om men, tot een beperking der vissche
daarna te herbeginnen. Iedereen rij te bewegen. Met steun van den 
kan zich niet overleveren aan de Bestendigen Internationalen Raad 
snoekvangst. die een ware sport is. voor het Onderzoek der zee. kwam 
Ieder kan een lijn uitwerpen en in 1937 te Londen, eindelijk een 
daarna naar zich toehalen, maar er overeenkomst tot stand. waarbij alle 
is uitwerpen en uitwerpen. Dat .is belanghebbende naties ~Frankrijk 
één van de moeilijkste methodes uitgezonder) akkoord g:ngen om de· 
van visschen. Het. aas bestaat uit vissche:rij door zekere maatregelen. 
een dooden visch of illt;:. lokaas. Als te beschermen. 
~okaas worden kunstvisSchen en le- De maatregelen die te Londell ge
pels gebruikt. Deze kunstvisschen troffen werden, beoogden hoo!dza-. 
hebben den vorm van werkelijke kelijk de bescherming van _zekere 
visschen, waarop zij zooveel moge-. soorten jonge visch. 
lijk gelijken. Zij worden op dezelfde Deze maatregel is niet toepasselijk 
wijze als äe werkelijke vissschen ge- op de visscherijen van makreel, ha-· 
bruikt. De lepels zijn lepelvormige ringsoorten, pieterman, garnaal.· 
metalen plaatjés die op zichzelf steenkrab. noorsche kreeft of week
draaien tengevolge van hun ver- dieren, waarbij netten met kleinere 
plaatsingen in het water. wat den mazen 'toegelaten zijn. 
snoek aanlokt en er hem toe aanzet 
er op toe te schieten. en daar de 
lepel van een sterken vischhaak is 
voorzien. laat de visch zich beetne
men. 
De winter is het ideale seizoen voor 
de snoekvangst. Tengevolge van de 
verkoeling van het water, verlaten 
de kleine visschen. waaruit het ge
wone voedsel van den snoek bestaat, 
de woelige wateren. om een schuil
plaats te zoeken in de kalmere wa
teren waar zij door den snoek wor
den gevolgd. Het is dus daar dat 
men dezen laatste moet visschen. 

2. Door het vaststellen van een mi
nimalengte onder dewelke .de lan
ding van de bieronder ""33nge- . 
haalde vischsoorten verboden is.· 

Deze vischen en maten zijn : 
Schartong <Schotsche schol) ... 23 · 
Kabeljauw ......................... cm. 24· 
Schelvisch .............. ;................ 24. 
Mooie Meid <Heek) .................. 30 
Schol (Pladijs) ........................ 23 
Hondstong <Witje) .................. 23. 
Tongschat <Steenschol) ...... ... :.. 23 
Tong ...................................... 21 
Tarbot .................................... 25 
Griet .................................... ;~ 25 

De snoek is een van de grilligste vis- leggen. Slechts één twintigste deel 
schen. Wanneer hij een zekeren leef~ van· deze hoeveelheid ontwikkelt 
tijd bereikt, rieemt .hij nog slechts zich, daar de andere eieren niet be
zijn maaltijden op bepaalde uren. vrucht werden. Het paaien geschiédt 
Daar hij een roofvisch is, gaat hij zeer vroeg in het jaar, vanFebruari 
op loer liggen bij de boomstronken, tot Mei, in stille en ondiepe wate
bij de· wilgen en bij de takken, waar ren, goed voorzien van waterplan
hij geduldig op de komst van zijn ten. In den paaitijd worden de snoe
prooi wacht. Zoodra hij deze be- ken minder wantrouwig en laten zij 
merkt, schiet hij er snel op toe. Hij zich tot zeer dichtbij benaderen. 
grijpt ze tusschen zijn krachtige De tijd waarin de eieren uitgebroeid 
kaken en tracht ze in één hap te worden, verschilt voornamelijk met 
verslinden. Wanneer de prooi een de temperatuur. Bij een tempera
groote visch of een watervogel is, tuur van 10 à 12 graden, loopt het 
heeft er ·vaak een gevecht plaats, broeien een tientàl dagen aan. 
maar het slachtoffer slaagt er waarna men de kleine pootvisch ziet 
slechts . zelden in zich uit de greep verschijnen die geen enkele gelijke
van de krachtige kaken te bevrijden. nis, vertoont met de volwassenen. 
De snoek verslindt zijn prooi steeds Bij de geboorte, is de 8 mm::limge 
met den kop eerst. Indien hij ze bij larve aan haar buikzijde vèffirzien 
toeval bij het midden of bij den. van een. dooiervlieszak, waaruit zij 
staart, of nog, als het watervogels gedurende haar eerste levensdagen 
geldt, bij een poot te pakken krijgt, , voedingsreserves put. Deze jonge 
legt hij er zich op toe ze om te kee- larven blijven 8 à 10 dagen verticaal 
ren en ze met het hoofd eerst te aan de waterplanten, steenen, enz., 
verslinden. hangen. Zij klampen· zich aan deze 
Het schijnt dat de. snoek zekere die- voorwerpen vast bij middel van een 
ren vermijdt en dat hij ze zelfs ver- orgaan dat aan het voorste deel van 
werpt, wanneer hij ze bij toeval te den kop, een· weinig boven de plaats 
pakken heeft. Onder deze dieren van den mond. is gelegen. Na deze 
dienen de pad ·en de stekelbaars ver- 8 à 10 dagen, laten de larven hun 
meld, de eerste wegens het bittere steunpunten los en gaan ·horizontaal 
vocht dat haar huid bevat, de liggen. De kop wordt snel langer. De 

. CECONOMI~CHE QUAESTlES De minimum maat is gelijk aan de 
lengte voor de geheelde visch, geme
ten van den punt van den snuit tot· 
tot aan het uiteinde ·van dë stàarli
vin. 

. tweede wegens de puntige stekels rugvinnen nemen hun definitieve 
waaivan haar rug is voorzien. be· vormen aan en de larve is een kleL'le 
o.pneming van het voedsel is als snoek geworden, die op zijn ouders 
merkwaardig te beschouwen, maar gelijkt. Hij vangt dan aan met zijn 

. de spijsvertering gaat slechts zeer vernielingswerk. Hij valt de kleine 
· .langzaam. Men h~lt het geval aan schaaldieren aan die hij ontmoet, 

van een snoek uit het aquarium eVenals de pootvisch van andere 
van den Trocadero te Parijs, die vischsoorten. Hij versmaadt zelfs 
40 cm lang was, na lang vasten zijn de pootvisch van zijn eigen soort 
in hetzelfde aquarium levenden niet. 
30-cm-langen gezel aanviel, en tien De groei van de pootvisch vertoont 
<W.gen noodig had om hem te ver- veel ongelijkheid. Men heeft gec~m
slinden en vijftig om hem te verte- stateerd dat d.e pootvisschen, afkom
ren. Op grond van waarnemingen stig van de eieren die op hetzelfde 
die in verschillende landen werden oogenblik door eenzelfde wijfje w~r
gedaan, kwam men tot het besluit den gelegd, zeer verschillende groot
dat een volwassen snoek in tien dar- ten hadden, en dat sommige dubbel 
gen slechts een hoeveelheid voedsel zoo groot als andere waren. De man
gebruikt en verteert, die het tiende netjes· groeien minder snel dan de 
deel van zijn eigen gewicht niet wijfjes, en blijven steeds kleinerdan 
oyerschrijdt. Men is ver van de over- deze laatste, zelfs als zij volwa,ssen 
drijvingen betreffende de vraat- zijn. 
zucht van den.snoek, waaraan deze De groei van den snoek is in even
zijn slechten faam heeft te danken redigheid de hoeveelileid voedsel die 
en die voor gevolg hadden dat hij hij aantreft. Wanneer hij zich in 
uit vele waters is verdwenen. een milieu bevindt, dat rijk aan 
Een Zwitsersch geleerde, professor voedsel is, groeit hij zeer sneL De 
Fuhrman, ging, in 1938, tot de lijk- pootvisschen bereiken gewoonlijk 
schouwing over van een snoek van iets meer dan 200 gr na het eerste 
lm50, die 35 pond woog en in het jaar, en nemen in de negen of ti<!n 
~eer van Neucb.ätel werd gevischt. volgende jaren met jaarlijks één 

NA OORLOCSCHE RECLEM ENTEER I NC 
VAN HET VISSCHERSBEDRIJF 

In alle aan de Noordzee palende lan
den, nl. Engeland, Denemarken, 
Duitschland, Nederland en ook bij 
ons, wordt het vraagstuk van de na
oorlogsche reglementeëring van het 
zeevisscherijbedrijf met den tijd 
drukker besproken. Er wordt bijzon
der aangedrongen. opdat bijtijds 
maatregelen zouden getroffen wor
den om te voorkomen, dat .de ver
worven vischrijkdom, die de huidige 
jarenlange onderbreking van de 
diepzeevisscherij voor gevolg moet 
hebnen, niet meer zooals het na den 
eersten wereldoorlog geschiedde, in. 
enkel jaren zou verslonden worden. 
.Aanmoedigend is het te mogen vast
stellen dat reeders en visschers die 
tot nog toe zoo bitter tegen ~lke 
reglementeering van het visscherij
bedrijf gekant waren. het heden 
met den wetenschapsmensch eens 
geworden zijn en bereid schijnen 
om zich aan . zekere beperkingen te 
onderwerpen. De veranderingen van 
opvàtting dienaangaande bij de vis
schers waargenomen dankt men 
aan de ervaringen die ze gedurende 
de laatste dertig )aar opdeden. 
Inerdaad, reeds lang vóór 1914, kon
den de visschers een merkelijke in~ 
zinking der vangsten vaststellen, die 
geleidelijk met de uitbreiding en 
verbetering der vangmethodes toe
nam. Voor de groote treilers was de 
Noordzee dan ook niet meer ren
deerend, met het gevolg dat ze over
wegend buiten de grenzen dezer zee 
werkzaam waren. De vermindering 
der vangsten bewees toen reeds, dat 
de vischstapels der Noordzee niet 
opgewassen zijn tegen een inten
sieve exploitatie en dat ze integen
deel zeer verstandig en zuinig .die
nen uitgebaàt te worden. 

In 1914 breekt de oorlog uit en met 
hem treedt voor de vischschareh 
een herstellende periode in, die vier 
volle jaren aanhoudt. De visschen 
kunnen zich ongehinderd vermimig
vuldigen en krijgen gelegenheid o:in 

groot te worden. Het is hetgeen de 
visschers konden ondervinden bij 
het hernemen der visscherij. IJ€ 
vaartuigen hoefden dan niet ver 
van hunne tehuishaven te varen en 
daarbij waren vischruimen in een 
rekordtijd proppensvol geladen, ter
wijl de gemiddelde maat der vis
schen aanzienlijk toegenomen was: 
Aangemoedigd door de rijke uit
slagen werd de zeebodem · onver
poosd ledig gevischt, met het 
gevolg dat na twee jaar herne
ming van de diepzeevisscherij, dus 
in 1921, de vangsten reeds mer
kelijk begonnen af te nemen en dat 
na vier jaar. dus in 1923, het met 
den vischstand der Noordzee reeds 
slechter dan vóór den oorlog (1914) 
gesteld was. 
De visscher was dus nogmaals het 
slachtoffer geworden van de .onre
delijke uitbating der viscl!gronden. 
Men had kunnen verwachten, dat 
hij, na alle voornoemde teleurstel
lingen te hebben opgeloopen, in 't 
vervolg met meer omzichtigheid zou 
te werk gaan. Niets daarvan; de 
·verarming der yischgronden werd 
integendeel met een intensiever ex
ploitatie beantwoord: geweldige uit
breiding 'van de mechanische drijf
kracht, verbetering en modérnisee
ring van schepen en vischtuigen. 
Het kon dan· ook geen verwonde
ring wekken dat nogmaals het te
genovergestelde van hetgeen men 
bedoelde bereikt :werd en de toe
stand, in plaats van te verbeteren 
aanhoudend verslecihtte. 
Daar de huidige oorlog en bijgevolg 
ook de onderbreking van de diepzee
visscherij reeds verscheidene jaren 
aanhoudt, mogen we het als vortgen 
oorlog, ons aan een buitengewonen 
aangroei der vischscharen verwach-
ten. · 
In bevoegde visscllerijkriligen her
innert ltlen zich nog de grove fout 
die de Nool'dZee-visscihe;r na den· eer
sten wereldoorlog .beging, Er wordt 

Indien bovenvermelde visschen een 
kleinere afmeting hebben dan deze 
voorgeschreven, moeten z:j, wanneer· 
zij gevangen zijn, onmiddellijk na 
de vangst in zee teruggeworpen wor
den. 
Wat de maatregel van de rnaas
wijdte betreft, werd proefondervin
delijk bewezen, dat äe sleepnetten. 
met groote mazen minder visch van
gen maar dit verlies wordt ruim
schoots vergoed doordat de gemid- · 
delde maat der visschen, die met 
dergelijke netten gevangen worden, · 
aanzienlijk grooter is. Het staat dus 
buiten kijf, dat het verhoogen van 
de afmetingen der mazen eerder een 
verhocging van de handelswaarde 
der vangst meebrengt. De diepzee
visscher heeft bijgevolg alle voor
deel zijn netten naar de bepalingen 
van Londen te laten breien en hoeft 
niet te wachten tot dat deze door de 
Belgische wet bekrachtigd worden. 
Bij de garnaalvisscherij is enkel de 
tweede bepaling, nl. verbod zekere 
visschen onder een bepaalde mini
mummaat te landen, van toepas
sing. Nu onder deze visschen zijn er 
slechts twee, schol en tong, die als 
ondermaatsche visch in min of meer 
hoeveelheden regelmatig in de gar
naalkor terechtkomen, terwijl de 
andere beschermde visehBoorten 
dan meestal de vastgestelde mini
niurnmaat bereikt of ovrescheden 
hebben. 
Daarbij worden door de garnaalkol'
der<; minstens acht nutvisschen ge
vangen, nl. bot. haring, poor, rog,· 
roodbaard, schar. sprot en 'Wijting 
waarvan de aanvoer aan geen en
kele beperking onderworpen is. Al
dus kan de nieuwe ordening· de OP- •·. 
brengst van de garnaalkor weinig ' 
beihvloeden. . 
Het is dan oot te hoopen, dat de 
Belgische reeders en visschers net 
als hunne buitènlaridsche· collèga's 
het groot belang van de visscherij
reglementeering zullen weten te be
seffen en zij er zich dan ook, zoo
dra ze in de andere aan de Noord· 
zee palende landen . in voege komt. 
zonder dralen zullen aart onderwer• 
uen. . 
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JURIDISCHE QUAESTlES 

De handelspacht 
4. -'De vermeerdering van de huur
waarde moet het gevolg. zijn van de. 
uit!}reiding die dè huurder aan den 
winkel gegeven heeft. 
De huurwaarde mag niet ·verward 
worden met de huishuur. 

hebben dan !;lij het begin de~ èxP.l~i
tatie, en die meerwaarde moet· te 
ditnken zijn aan den persoonlijken 
ar!}eid, ·aan de verdiensten van den 
winkelier.· 

moeten uitbaten oin gebeurlijk: recht 
te hebben op vergoeding. De huur
waarde van den winkel moet ge
schat worden. ·Deze schatting loopt 
gewoonlijk van geen leien dakje. Zij 
is het werk van deskundigen. Deze 

·moeten rekening houden met de 
meerwaarde die voortvloeit uit de 
ligging van den winkel, met deze die 
voortkomt van het eigen werk van 
den uittredenden kleinhandelaar, en 
met het beloop van de normale huis
huur in het kwartier waarin de win
kel gelegen is. Ze moeten tevens de 
waarde van de klandizie bepalen en 
zich hierbij afvragen of een groot 
deel van de klanten, na de over
name, den winkel niet zullen ver
laten. 

In onderstaande bijdrage hebben wij de aandacht onzer 
lezers willen vragen voor de voornaamste wetsbepalingen, 
d·ie de quaestie van de pacht regelen, zegge van de ver
huring van handelshuizen zooaJs ze wordt geregeld door de 
.wet d;d, 31 Mei 1931 en die voorzeker belangstelling verdient. 

Tijdens de pacht betaalt de winke
lier periodisch eenzelfden pacht
prijs. De huishuur blijft onveran
derd, maar de waarde van zijn win
kel kan intusschen stijgen of dalen. 
Moest de zaak na drie"'jaar uit!}a
ting_opnieuw verhuurd worden, moet 
op dat oogenblik een nieuwe huur
pacht gemaakt worden, dan zou de_ 
huurwaarde niet-meer deze zijn-van 
drie jaar geleden. 

Ze mag bijvoorbeeld niet voort
vloeien uit een waardevermindering 
van het geld of uit het feit dat 
sinds het aangaan van de huurover
eenkomst, tramlijnen in de straat 
werden aangelegd of schouwburgen 
en cinema's gebouwd. De pacht heeft niet dezelfde waarde 

voor den· groot- als voor den klein
handeL. Groothandelaars regelen 
him zaken per brief of per telefoon; 
ze hebben vertegenwoordigers die de 
klanten aan huis bezoeken. Voor de 
kleinhandelaars is de ligging van 
den.wir\kel çie eerste factor van het 
sucpes. Een wirikel in . een drukke 
stta,àt is. aantrekkelijker dan een 
wfukel .fu een verlaten kwartier. De 
whikel moet bovendien in den smaak 
valren. van het publie~ en deze ver
séhilt naar gelang de zaak geëxploi
teerd wordt ili het centrum van de 
sta,d, in' een àristocratische of een 
volkscb.e wijk. 
Vandaar voor de kleinhandelaars 
het groote belang van de pacht. 
Men spreel!!t van huurpacht zoowel 
voor burger- als voor handelshuizen. 
Het is een overeenkomst waardoor 
de verhuurder zich verbindt den 
huurder te laten genieten van zijn 
g~bo]lw.en, appartementen. kamers, 
bureaux of maga2;ijnen, gedurende 
een zekeren tijd en mits betaling 
va,n .een zekeren prijs. 
Men spreekt van halfdeispacht wan
neer de huurpacht aangegaan werd 
met handelsdoeleinden, bijvoorbeeld 
om een winkel te houden. In den 
kleinhandel is de huurpacht gewoon
lijk gemengd, d.i. dienstig voor be
woning en voor handelsexploitatie. 
Hij mag nièt worden _verward met 
de verhuring van het. handelsfonds 
die ·het genot verleent van de klan
ten, den handelsnaam, enz... De 
liuur'pacht verzekert het genot over 
de loj{alen waarin handel pedreven 
wordt. 
Vóór 30 Mei 1930, was de huurpacht 
vrij : verhuurders en huurders kwa
men zelf overeen hoe zij hun we
derzijdsche ·belangen zouden rege
ilen. In de huurovereenkomsten wer
den meestal strenge bepalingen op
genomen, ten gunste vari den ver
l::l.uurder. 
:VóÖr 3-o Mei 1930, kon bij contract 
~,tan den huurder verboden worden 
zijn huur af te staan. Kon de han
del· lliet· voortgezet worden wegens 
ziekte of overlijden of wegens het 
ili~t' slag~n va_n den kleinhandelaar 
Mow4~t i;iiJ de gelegenheid had een 
handel over te nemen die winstge
vender was, dan bleef hij toch door 
zijne huur aan een bepaald gebouw 
verbonden. De eigenaars maakten 
daarvan gebruik om hooge eischen 
te stellen tot het verbreken vàn de 
huur. 
Opdat het verbod de huur àJ te 
staan of onder te verhuren nietig 
zij, moeten ep.kele voorwaarden ver
.Wld worden: het gebouw moet ver
. huurd worden met handelsdoelein
-den; in de lokalen moet handel ge
dreven worden en de nieuwe huur
der moet denzelfden handel drijven 
als zijn voorganger. Een kruideniers
winkel bijvoorbeeld, mag niet om
gevormd worden in een bakkerij. 
De afstand of de onderverhuring 
moet samen geschieden met de over~ 
name van de handelszaak. De huur
der mag zich in het gebouw geen 
plaatsen voorbehouden om er zijn 
eigen handel in voort te zetten. Hij 
moet al zijn rechten afstaan, want 
de afstand slaat op de gezamenlijke 
rechten van den huurder. De huur
der en de overnemer moeten aan 
den verhuurder hun accoord betee
kenen bij aangeteekend schrijven, 
met kennisgev:ng van ontvangst. 
Van ?.ijn kant, mag de eigenaar die 
geldige redenen heeft· zich tegen de 
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overname of onderverhuring verzet
ten. Als geldige redenen worden aan
genomen : de slechte faam van den 
huurder, zijn persoonlijke . vijand
schap t_egen. den eigenaar,· enz ... 
Wanneer echter de verhuurder. of 
zijn gezin een gedee)te van het· ge~ 
bouw bewoont, !}!ijft het verbod de 
pacht over te drage_n bestaan. Men 
kari inderdaad aan den eigenaar het 

Welnu, om de vergoeding te beko
men, moet de winkel meer waarde 

5. - De gemiddelde huurwaarde be
rekend voor de laatste drie jaren be
woning. moet tenminste een ·vierde 
hooger zijn dan de gemiddelde 
huurwaarde der drie eerste jaren. 
Hieruit volgt dat de kleinhandelaar 
ten minste zes jaar een winkel zal 

recht niet weigeren zich te verzetten 
tegen _de verhuring van- eeri gedeelte De studl'edagen -1.9. ·43· --194-4 · 
van zijn hUis_aan menschen waarop 
hij- of zijn gezin :niet op gesteld is, De sector Handel en Distributie D) zes losse voordrachten en wel 
om. omvang mee te hebben. Het heeft vocir de beroepsoJ;?leiding in over de volgende onderwerpen:. 
recht op hernieuwing van de huur- zijn programma eenerziJds de op- Technische inrichting van den win-
overeenkomst of het zoogenaamde richting ingeschreven van vakscho-' kei; . . · -. · 
voorkeurrecht iS het eigenlijk ter-. Ien met het oog op de beroepsvor- Reglementatle ·in zake de gerantsoe
rein van het handelseigendom. ming der toekomstige handelaars, neerde of aan inschrijving onder
Een huurder die gedurende een be- en anderzijds het inrichten, .• van stu- worpen producten; 
paalden tijd in een bepaald gebouw diedagen voor de vervolmaking van De distributievormen; 
handel heeft _gedreven, heeft hij te- reeds gevestigde handelaars. Succesvol verkoopen; 

· Reeds hadden in den loop van dit Verkoopsmethode; 
genover der'- verhuurder het recht jaar onderscheidene Studiedagen Publiciteit of diergelijke. 
om, bij het verstrijken van de huur- plaats. Onderstaand geven wij den 
overeenkomst, voor een rüeuw ter- kalender der Studiedag~n op, zooals 
mijn in dàt · gebouw zijn handel zij vanaf deze ·maand ·tot in Juli 
voort te zetten? ln Frankrijk is dat 1944 zullen worden gehouden. 
het gevaL De voorwaarden van her- Het is dus het werkprogramma voor 
nieuwmg worden gewoonlijk in hèt een jaar. · · 
contract vastgesteld, zooniet worden Zooals men !}ij het averioopen van 

de tabel zal bemerken wordt in elk 
ze bepaald door deskundigen of door der vermelde arrondissementen een 

In welke lokalen? 
De studiedagen worden 1n volgende 
lokalen gehouden : 
Aalst: ten . Stadhuize; . . .. 
Aarlen: lokaal nader aan te duiden; 

Brugge: << In den Gouden Hoorn »; 
Charleroi : Conservatoire de Musi~ 
que· . · 
Den'dermond~: ten Stadhu,ize.; 
Eekloo : Instituut 0.-L.-Vrouw teii 
Doorn; 
Leuven· Hotel Ruttemans; 
Namen: Hotel Appelmans; . 
Oudenaerde: ten Stadhuize; 
Sint-Niklaas: zaal Nantes; 
Tongeren: Stadsfeestzaal; 
Turnhout: Hotel Lindenhof; 
Roeselare: · ten Stadhuize; 
Verviers: Hotel des Pays-Bas. 
Alle handelaars worden vriendelijk 
tot deze Studiedagen uitgenoodigd 
en belanghebbenden gelieven zich 
voor nadere inlichtingen te wenden 
tot de arrondissementssecretarissen 
van den Sector Handel· en Distribu
tie. 

: .,:·!" ,.;!,.·\, 

de · rechtbank. De eigenaar kan cyclu.S van zes Studiedagen over on
steeds terug bezit nemen van zijn derscheidene maanden gehouden, en 
goed mit-s betaling van een vergoe- wel op volgende data : De bijdragen der kleinhandelaars voor 1943-1944 · 
ding gelijk aari het nadeel veroor- Algemeen plan 
zaakt door de weigering de huur te Sommige onzer leden hebben geen Nijvel : 19 rue des Brasseurs, NIJ:. 
hernieuwen. der stud·iedagen gevolg gegeven aan cten oproep, die VEL; 
In ons land werd hetzelfde stelsel Waar zullen zij plaats vinden? hun werd toegericht. · Antwerpen: Van Eycklei 2, ANT-
_niet aangenomen om <;Ie eenvoudi-ge In de volgende arrondissementen en Sedert 17 Augustus Iaat de bevoegde WERPEN; 

d t d t t ·. .. dienst van de Corporatie de tot op M h 1 st t' t 8. MElCHE reden a daal' oor· wee ca egoneen op de volgende data : heden onbetaalde bijdragen langs ec een: a 1es raat .4 • . -
burgers zouden ontstaan die voort- Aalst : 20 September; 15 October; de post innen, en wel voor de han- LEN; · · · ·. ..· 
durend in geschil zouden leven. Op 17 Januari 1944: 20 Maart; 15 Mei; delaar-s die woonachtig zijn in de Turnhout: S1nt-Antoniusstraat 31, 
winkelhuizen zouden twee tegenover 1ó Juli. provincies Limburg, Luxemburg en TURNHOUT; · 
Ik t d - hte d Aarlen: 11 September. B o d M t 19 e · aar s aan e ree n wor en ge- Brugge: 15 September; 21 October; Namen. , rugge en osten e: ees raat , 

schapen, een oppereigendomsrecht 8 November; 15 December; 13 Ja- Verder worden de inningskaarten BRUGGE; 
behoorend aan den verhuurder. en nuari.1944; 15 Februari;- 21 Maart. aan de ~ost toevertrouwd: Diksmuide en Veurne: Sassestraat 
een gebruikseigendomsrecht behoo- Charleroi: 17 September; 15 Octo- Op 25 Augustus voor de Provincie 9. VEURNE; · · 
rend aan den· winkelier. Door zijn ber; 19 November; 17 December; LUIK·, _ Yperen: Boomgaardstraat 12, Yr>E-
ceconomischen terugslag zou be- 14 Januari 1944; 18 Februari. REN; · · -
doeld recht nadeeli.g kunnen worden Dendermonde: 13 Septemb.; 22 No- Op 31 Augtistus voor de Provincie Kortrijk: Harelbekestràat 2. KORT-
voor degenen zelf ten· wier behoeve vember; 10 Januari 44; 13 Maart; BRABANT; RIJK; -
men het wil invoeren; het aantal 22 Mei; 17 Juli. 11 0 tob Op 11 September voor de Provincie Roeselare en Tielt: Botermarkt 17, 
burgershul-zen dr·e ter beschikkr'ng Eekloo : 23 Augustus; c er; ROESET A '"'E 13 December; 14 Februari 1944; ANTWERPEN; .I...UU\, ; 

van den handel blijven zou er door 10 April; 12 Juni. Op 20 September voor de Provincie Gent: Oud.e Schaapmarkt 8, GENT; 
kunnen verminderen, daar de eige- Leuven: 21 September; 19 October; HENEGOUWEN; Oudenaarde: i::>evosstraat 11. OUDll: 
naars eert mindere opbrengst van 23 November; 21 December; 18 Ja- ap· :io September voor de Provincie NAARDE; 
hun huizen zouden verkiezen boven nuari 1944: 15 Februari. · 
het verlies van het recht om er vrij Namen : 12 October; 14 December; WEST-VLAANDEREN. _ Aalst: Varenslaan 18, AALST; 
over te beschikken en boven de · 8 Februari 194.4; 18 April; 13 Juni; Wij wijzen er nogmaals op dat het Eekloo: Linnendraaierstraat. 

· 'I"kh d e h'll 8 Augustus. beloop der biJ'drage met 10 fr ver- · EEKLOO; moel 1J e. en, g se · 1 en en proces- Oudena.ar·de ·. 14 September <tweede s· 'N"kl 
d . .. d t t · hoogd werd wegens· de inningskos- m..- 1 aas: Hofstraat 15. SINT· sen, 1e ZlJ zou en egemoe zren. Studiedag); 16 November; 11 Ja- ten langs de post. NIKLAAS; 

De oplossing van dat vraagstuk nuari 1944; 14 Maart; 16 Mei: h 
werd DiJ' ons gezocht in de bekrach- Sint Niklaas: 16 Augustus·, 18 Octo- Daar de ontvangstkaarten slee ts Dendermonde: Kerkplein 26, DEN 

éénmaal worden aangeboden, raden DERMONDE; 
tiging door de wet vaneen recht op ber; 20 December; 21 Februari 44; wij anderzijds onze leden die hunm; H lt . . . .t_,_ ......... 
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. 

vergoeding, ten gunste van den win- 17 April; 19 Juni. corporatieve bijdrage nog niet heb~ asse : Maastnchtters eenweg 9, 
kelièr wiens huurovereenkomst niet Tongeren: 17 Augustus; 24 Septem~ bèrt betaald; ·sterk. aàn ze blj eerste HASSELT; 
hernieuwd werd. ber; 26 October; 26 November: aanbie.9'ing te voldoen, daar zij an- Tongeren : · ElisabetWaan 19, ·TON-
De uitoefenmg· ·"' van dat_ recht is on- 22 December; 25 Januari 1944- ders gevaar loopen, als boete, het GEREN; · · · 

Turnhout: later te bepalen. k l"k b d M ik k A s · · derworpen aan zes voorwaarden : Roeselare : 19 Augustus; 16 Septem- oorspron e IJ e rag te zien ver- aase : Mar t 18, M A EIK;· 
1. - Het moet een kleinhandel be- ber·, 14 October·, 12 November·, dubbelen of zelfs verdriedubbelen.. Liége: 25 rue Vinave d'Ile, LIEGE· 

Nochtans wordt aan onze leden, die ·-v . . · ' treffen. De winkelier kan dit voor- 16 December; 20 Januari 1944. de gelegeilheid niet zouden geh~ emers. 21 rue ~eltzer de Cler 
deel nochtans niet inroepen voor Verviers: 28 September; 20 October; he!}ben hun bijdrage te betalen bl.l mont, VERVIERS, 
zijn bijkomstige lokalen, voor de 24 November; 29 December; 26 Ja- aanbieding van de · inningskaart Huy : 124 rue Entre deux Partes, 
plaatsen waar hij Dijvoorbeeld de nuari 1944; 23 Febru~ri. door de post, nog een laatste. uitstel · HUY; 
waren vl:)rpakt. Iedere cyclus omvat een reeks lezln- van veertien dagen na aanbieding Waremme : 41 rue de Liége, WA 

gen en: voordrachten, namelijk: van deze kaart verleend, om het REMME· 
2. - De winkelier moet tenminste A) Zes voordrachten over DE CON- bedrag, verhoogd met 10 frank voor M . 

1 
• d 

1 
h M • 

zes maanden vóór het einde van de TROLE IN HET WINKELBE- kosten. te storten. op postrekening on_s • 4 rue e a Bic e, ONS, 
huurvoorkeur gevraagd hebben voor DRIJF: 94.35 van de N.L.V.C. Thum: 2 Route d'Anderlues, 
de hernieuwing van het contract. Controle over uzelf en op uw per- Voegen wij er aan toe dat geen en- THUIN; 
Zoo niet, is de eigenaar geen ver- soneel; " kele klacht den belanghebbende kan Soignies: 63 rue de Ia Station, SOI 
goeding verschuldigd en kan hij den Controle op winkel en inrichting; ontslaan van betaling binnen de GNIES; 
winkel verhuren aan iemand die een ~~~\!:~~~~p inkoop en behandeling voorziene termijnen. Tournai: 35 rue Beyaert TOURNA!' 

l"k d' h d 1 ·tb t Zoo de klacht gegrond is worden de . ' ' ge IJ aar 1gen an e ur aa . Controle op den verkoop; ten. onrechte betaalde !}edragen te- Charleroi: 20 rue du Collège, CHAR-
De hernieuwing van de huurovereen- Controle op werkwijze en toestan- ruggestort. LEROI; 
komst moet aangevraagd worden den; Wijzen wij er tenslotte op' dat som- Ath: 42 rue de Pintamont, ATH; 
aan den eigenaar·, ziJ'n er verschil- Controle op de bedrijfsresultaten. · d 1 t d d 

B Z d ht WAREN mlge kleinhan e aars nog s ee s .. e- Na.mur· 82 avenue Cardinal Mercier lende eigenaars van denzelfden win- ) es voor rac en over - som van 20 frank verschuldigd ZIJn NAM.UR· KENNIS en wel over : kel, vàlt hij bijvoorbeeld in onver- Peperkoek, vitaminen, margarine, voor laattijdige betaling hunner bij- • 
deeld:heid, dan moet de hernieuwing chocolade. zuivelproducten. cichorei, drage voor 1942. Dinant : 7 avenue Colanel Cactoux, 
aangevraagd worden aan elk van conserven, confituur. suiker. deegwa- Wij laten dit bedrag samen met de · DINANT; 
hen. Het is aangeraden deze aan- ren; koffie. wijnen en likeuren. bijdrage van 1943 ontvangen. Philippeville: 7 rue de ia Garde 
vraag te doen per aangeteekenden Deze voordrachten worden door pro- Wij hopen ten vurigste dat .~mze PHILIPPEVILLE; 
brl.ef. ducenten gegeven. kleinhandelaars zullen begriJpen 

Cl zes voordrachten over HET dat het in hun eigen belang is niet Arlon: 25 avenue Tesch, ARLON;-
3.- De winkel moet toegekend wor- RECHT en wel over ..&e volgende te talmen met het betalen hunner Neufchateau : 37 avenue des Alliés 

Al I d • h den aan el:)n ande,ren persoon om er onderwerpen: bijdrage. Zoo toch vermijden zij LIBRAMONT·, · 
s gevo g van e papietsc aarschte denzelfden of een ge!ijkaardigen Het. handelsrecht in het kader der voor zichzelf onnuttige uitgaven om 

zal ons blad voortaan telkens op handel te drijven of hij moet door algemeene wetgeving; niet van de andere moeilijkheden te Virton: 67 avenue Bouvier, VIR 
vier bladzijden verschijnen. den eigenaar zelf overgenomen wor- Het handelsregister en het huwe- te spreken. Zij weten trouwens zeer TON: 

den met he•·zelfde doel. liJ'ksco_ ntract·,· goed dat ze zich steeds in vertrou- Marche: 4 .rue Porte Haute, MA __ · R-. Het spreekt dan ook van zelf dat " d 1 h 1 wen kunnen wenden tot de arron- CHE·, 
wij het uitzicht van het .blad heb- Door gelijkaardigen handel verstaat ~~tP~f~t;y;~ntr~~F e ~ uurcee _: dissementssecretarissen van den ~e~ 
ben moeten wijzigen, vooral de blad- men een winkel van denzelfden De arbeidswet-geving; tor Handel en Disbtribuht.ikek .. die ~rc Bastogne: 8 rue de la Citadelle 

. , · aard, een winkel die op den vorigen Administratievee rechtsmacht .en ·:steeds te hunner· esc 1 mg on-. BASTOGNE. .,·._,. 
zijden gewijd aan technische arti- gelijkt, zoodat het grootste gedeelte scheidsrechterlijke•.coirtmis!lies. . den voor 

1
het · _verstvekkehn •. van adlle, ..;.....::..;.-'-"--"'-'--'-~..;;..._.;.;· ........ __ .;.._="---· 

-~els, .ten einde de behaadelde stof van de . klandizie .. !}ehouden blijft. Deze worden . ge,houden - te Aalst;· -nuttige• in ichtmgen· .·en . un vel;' er , 
niet te zeer in· te: krimpen. Een kruidenierswinkel kan vervan- -Brugge, Dendermonde. Eekloo. , Leu- de. administratieve formaliteiten te 

· vergeniakkèlijkèri:' · · ' · 
W:ij hopen dat deze nieuwe formule gen worden door een melkwinkel, ven,. Oudenaerde .. Sint-Niklaas. Ton- Daarom làten wij hier nogmaals de 
de gt)edkeuring onzer lezers zal weg- een OOkkerij door een pasteibakke- geren. Turnhout. Röeselàre. lijst_ hunner adressen volgen : 

_rij, een café door een restaurant, De arrondissementen Aarlen. anar-
driigen en dat zij metdezelfde aan- enz .. .' De twee handelsfondsen moe- leroi, Namen .. enVeryier!J hebben de Brussel: Steenstraat 29,.BRUSSEL; 
da. -- h' t al ' -- h t ·bi- d · · u· · v:oorkeur gegeven a9,n Zes voordrach~- · · · · ··· · .. .". · 

c s vroeget e a . z_u e_n. ten dus niet noodzakelijk dezeifde ten , over · hët" boëkhótîditïgste!Sel Leuven:.Qeldenaaksche vest. 8;-..,.."U-Iezen. warenverkoopen.. , BERNY; · · · , · -VEN; 

i:>~' verantw. tilt9ever 1 

Willem Mehs, 
Nieuwstraát, 50. Brussel. 

- · N. V. IMIFI. 
H .. R. -3371 • (). C;- P; -395 

-· - Hopstraat, i7, Bussçl• 
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