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Értesítés.
Az egyesület választmánya évi június hó 23-án 

tartott ülésében a tagsági díjak fizetésénél arany
korona értékét továbbra is 18.000 papirkoronában álla
pította meg.

Tisztelettel felkérjük ennekfolytán tagjainkat és 
fizetőinket, hogy a f. év második felére járó tagdíjat, 
illetve előfizetési díjat, 54.000 K-t, állami tisztviselők 
és nyugdíjasok ezen összeg felét, 27.000 lapunk
ezen számához csatolt csekklap segélyével az egyesület 
pénztárába befizetni szíveskedjenek.

Alapító tagjainkhoz és tis élvezőinkhez 
ismételten azzal a kéréssel fordulunk, hogy lapunk fenn
maradásának biztosítása végett ugyanekkora összeget 
önkéntes adományként juttassanak el egyesületünk 
pénztárába. Az egyesület elnöksége.

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.
Az Országos Halászati Egyesület f. évi május hó 5-én 

választmányi ülést tartott.
Jelen voltak: Répássy Miklós elnöklete alatt Darány Ágoston, 

dr. Dobránszky Béla, dr. Hirsch Alfréd, Hirsch Géza, Kuttner 
Kálmán, Scheíber József, Szalkay Zoltán, Szurmay Sándor, Zimmer 
Ferenc, ifj. Zimmer Ferenc, Fischer Frigyes, dr. Unger Emil.

Távolmaradásukat kimentették: báró Inkey Pál, Corchus Zoltán, 
dr. Lukács Károly, dr. Mikecz Károly, dr. Mócsy István, Purgly Pál.

Elnök a megjelenteket üdvözölve, az ülést megnyitja és felkéri 
a titkárt a tárgysorozat ismertetésére.

Dr. Dobránszky Béla napirend előtt szót kérve üdvözli az el
nöklő alelnököt, aki a választmányi ülésen ily minőségben először 
szerepel s a választmány nevében örömének ad kifejezést, hogy az 
egyesület közgyűlése a halászat terén annyi érdemmel bíró egyént 
választott alelnökül. Kéri őt, hogy az egyesület munkáját a nála 
eddig is megszokott buzgalommal ezen új minőségében továbbra 
is támogassa.

1. Titkár bejelenti, hogy a közgyűlés határozatából kifolyólag 
körlevelet intézett a magyar tógazdaságokhoz Corchus Béla emléké
nek megörökítése céljából s már eddig is több helyről válasz ér
kezett be a tavaknak Corchus Béla nevéről való elnevezése tárgyá
ban. A jelentéseket egyelőre gyűjteni fogja s ha a beérkezés le
zártnak lesz tekinthető, akkor a választmánynak jelentést fog tenni.

2. Titkár bejelenti, hogy a közgyűlés a számvizsgálóbizottsági 
tagok közül kettőt választmányi taggá választott, úgy hogy ezek
nek a számvizsgáló-bizottságban való maradása az alapszabályok 
értelmében nem lehetséges. Minthogy pedig a közgyűlés a szám
vizsgáló-bizottság üres helyeinek betöltése iránt nem intézkedett, 
javaslatba hozza, hogy a választmány a hiányzó két tag helyére a 
közgyűlés utólagos jóváhagyása mellett két egyesületi tagot kérjen 
fel arra, hogy a következő közgyűlésig a számvizsgálóbizottsági 
teendőket lássák el. A választmány a javaslatot elfogadva elhatá
rozza, hogy a számvizsgálóbizottsági tagok teendőinek ellátására 
ifj. Goszthony Mihály számvizsgálóbizottsági tagságának épségben 
tartása mellett Techet Róbert és Kuttner László tagokat kéri fel.

3. Titkár bejelenti, hogy a közgyűlés által a választmány elé 
utalt azon indítvány tekintetében, hogy a főváros hivatalos 'ár
jegyzésében- foglalt halárak a valóságnak megfelelőkké tétessenek, 
egy szűkebb körű bizottságban eszmecserét folytatott, minthogy 
azonban a követendő eljárás tekintetében egységes álláspont ki
alakítható nem volt, kéri a választmányt, hogy ez ügyben határo
zatot hozni szíveskedjék.

A választmány beható és hosszas tanácskozás után akként dön
tött, hogy dr. Dobránszky Béla, Szalkay Zoltán, Zimmer Ferenc 
választmányi tagokat és a titkárt bizottságként küldi ki arra, hogy 
a tárgyalás eredményéhez képest a székesfőváros vezetőségénél a 
szükséges lépéseket tegye meg.

4. Titkár ismerteti dr. Korbuly Mihály részletes javaslatát a halá
szati tanfolyamok felállítása tárgyában. A választmány nagy több
sége az eszmét helyesnek és célravezetőnek találja, minthogy« azon
ban a kérdéssel igen sok egyéb részletkérdés is kerül megoldásra, 
ezért dr. Dobránszky Béla, dr. Hirsch Alfréd, Répássy Miklós, 
Szurmay Sándor választmányi tagokból és indítványozó dr. Korbuly 
Mihályból álló bizottságot küld ki a kérdés részletes tanulmányo
zása céljából azzal a megbízatással, hogy a bizottság a szükséghez 
képest egészítse ki magát és a kérdés minden részletére nézve ter
jesszen a választmány elé javaslatot.

5. Titkár jelenti, hogy Fanda Ágoston által felajánlott halász- 
relikviák adományozó levelét és az adományozott tárgyakat tartal
mazó jegyzéket az egyesület irattárában megtalálta és kéri a választ
mányt, hogy a relikviák elhelyezéséről dönteni szíveskedjék. 
A választmány elhatározta, hogy az egyesület tulajdonjogának fenn
tartásával a relikviákat külön csoportosítva a nemzeti múzeumban 
helyezi el és az elhelyezés részleteinek a múzeum igazgatójával 
való letárgyalására ifj. Zimmer Ferenc választmányi tagot kéri fel.

6. Titkár jelenti, hogy hivatalos úton tudomására jutott, hogy 
Szegeden „Tiszavidéki Halász Szövetség« címén az egyesülettel 
azonos célokat kitűző és munkakörrel foglalkozó egyesület alakult. 
Minthogy a párhuzamos működés és erők összefogása céljából cél
szerűnek látszanék ezen újonnan alakult egyesülettel érintkezésbe 
lépni, kéri a választmány erre vonatkozó utasítását. A választmány 
utasítja a titkárt, hogy a Tiszavidéki Halász Szövetség elnökével vagy
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titkárával közvetlen tárgyalás útján iparkodjék a szövetség céljait 
tisztázni és tárgyalásának eredményét a választmánynak annak 
idején jelentse.

7. Új tagokul jelentkeztek: ifj. Splivalló József tisztv. Budapest, 
Romhányi István tisztviselő Kispest, Bakonyi Iván joghallgató 
Budapest, Schrancz Sándor tisztviselő Budapest, dr. Boér Lajos 
ügyvéd Budapest, dr. Mócsy István érs. urad. ügyész Kalocsa, 
ifj. Finczter Ferenc halászmester Újpest, Heller Gábor halászmester 
Újpest, Parthy József hal. társ. igazgató Doromlázs, dr. Ámon Pál 
prelátus-kanonok Kalocsa.

A választmány közgyűlés utólagos hozzájárulása mellett a jelent
kezőket tagokul felveszi. *

Ülés után a választmány a Royal-szálló különéttermében barát
ságos vacsorára gyűlt össze s fehérasztal mellett hosszasan és 
kedélyesen beszélgetett a napi események felett. F.

A z  Országos Halászati Egyesület választmánya f. évi június 
hó 23-án ülést tartott. Jelen voltak: dr. Dobránszky Béla elnöklete 
alatt Kócsy Imre, dr. Korbuly Mihály, Kuttner Kálmán, Répássy 
Miklós, Scheiber József, Stögermayer Alajos, Szurmay Sándor, 
Fischer Frigyes, dr. Unger Emil, Ott János.

Távolmaradásukat kimentették: br. Inkey Pál, dr. Lukács Károly, 
dr. Hirsch Alfréd, Hirsch Géza, dr. Mikecz Károly, Purgly Pál és 
Szalkay Zoltán.

1. Titkár bejelenti, hogy a külföldre irányuló halküldemények 
kedvezményes tarifája4ügyében az elnökség hozzájárulásával a keres
kedelemügyi miniszter úrhoz a választmány utólagos jóváhagyása 
reményében beadványt intézett, egyben a beadvány szövegét fel
olvassa.

A választmány a titkár eljárását figyelemmel az ügy sürgősségére 
jóváhagyja.

2. Zimmér Ferenc választmányi tag szóvá teszi, hogy a vásár- 
csarnoki halárak jegyzése, bárha az utóbbi időben az egyesület 
közbenjárása folytán jelentékeny javulás tapasztalható, még mindig 
nem felel meg a követelményeknek. Tekintettel arra, hogy a fő
város vezető körei részéről e kérdésben a legnagyobb jóindulat és 
megértés tapasztalható, javasolja, hogy az egyesület keressen módot 
arra, hogy a még előforduló hibák kikiiszöböltessenek.

A választmány akként határozott, hogy az érdekelteket felhatal
mazza arra, hogy a hivatalos árjegyzés vezetőségénél az egyesület 
nevében rövid úton járjanak el és a jegyzésre vonatkozó kíván
ságaikat adják elő.

3. Zimmer Ferenc kéri az egyesület közbenjárását, hogy a saját 
tulajdont képező halszállító kocsik felülvizsgálásával és karba- 
hozásával járó rendkívüli anyagi megterheltetés csökkentessék.

Répássy Miklós a kérdéshez hozzászólva, a MÁV.-tól beszerzett 
adatok alapján ismerteti a kocsik felülvizsgálatának és javításának 
költségeit és egyben rámutat azokra a pontokra, amelyeknél leen
gedés elérhető volna.

A választmány akként határozott, hogy Répássy választmányi tag 
által összeállított értékes adatok alapján felhatalmazza az érdekel
teket arra, hogy a halszállító kocsik felülvizsgálata ügyében a MÁV. 
igazgatóságánál az egyesület nevében eljárjanak.

4. Titkár előadja, hogy az egyesület anyagi helyzete egyrészt 
azáltal, hogy a »Halászat" előállítási díja ismét jelentékenyen emel
kedett, másrészt azáltal, hogy a tagdíjaknak csak elenyésző csekély 
része folyt be, újból válságossá vált. Felhatalmazást kér arra, hogy 
a hátralékban levő tagokhoz és előfize'őkhöz körlevelet intézhessen.

Egyben kéri a választmányt, hogy figyelemmel a korona stabili
zálódására, a f. év második felére a tagsági díj szorzószámát álla
pítsa meg. — A választmány a titkárt a körlevél szétküldésére fel
hatalmazza, a tagsági díj szorzószámát pedig akként állapítja meg, 
hogy egy aranykorona 18 ezer papirkoronának felel meg.

5. Titkár jelenti, hogy az egyesületbe való belépésre a követ
kezők jelentkeztek: a Kegyes tanítórend taszárij tógazdasága, Rafás 
Károly halász Ráckeve, a Vásárosnamény---csapi halászati társulat.

A választmány a jelentkezőket a közgyűlés utólagos jóváhagyása 
mellett tagokut felveszi.

6. Kócsy Imre választmányi tag előadja, hogy a közelmúltban 
a csendőrség több varsáját elkobozta, mert azok szembősége kisebb 
volt a törvényben előírt 4 cm.-nél. Tekintettel arra, hogy halászó
eszközeit már évtizedek óta használja és soha kihágásért feljelentve 
nem volt, tekintettel továbbá arra, hogy szűkebb szemű hálók 
alkalmazása kizárólag tartósságuk miatt történik, végül tekintettel 
arra, hogy az általa bérelt Dunaszakaszon népesítést is végez, tehát 
az ivadék kifogása saját érdeke elleni eljárás lenne, kéri az egye
sület közbenjárását, hogy miután a törvény revíziójában a szem
bőség kikötve nincsen, a földmívelésügyi miniszternél a hálók 
szembőségének leszállítása iránt járjon el.

A választmány beható tanácskozás után akként döntött, hogy a 
hálók szembőségének leszállítását az érdekelt halászati társulatnak, 
mint a jogtulajdonosok képviselőjének kell kérnie s ha ez meg
történik, a kérés tárgyilagos elbírálása a m. kir. földmívelésügyi

miniszter úrnál bizton remélhető. Erre való tekintettel az egyesület 
külön közbenjárását szükségesnek nem tartja.

6. Dr. Unger Emil bejelenti, hogy ez év szeptemberében a 
BHalászat" 25-éves jubileumát éri meg. Kéri a választmány utasí
tását, hogy az évforduló miként legyen megörökítve.

A választmány, figyelemmel az egyesület anyagi helyzetére, akként 
határozott, hogy jubiláns számot ad ki lehetőleg mérsékelt terje
delemben, amelyben a lap történetét ismertető és egyéb alkalmi 
cikkek fognak megjelenni. F ..

A Balatoni Halászati Társulat f. évi június hó 2I-én tar
totta rendes évi közgyűlését báró Inkey Pál elnöklete alatt Sió
fokon. A társulat évi jelentéséből közölhetjük a következőket:

A Balatoni Halászati R.-T. kötött új szerződés alapján a lefolyt 
évben a részvénytársaság az egész halgazdasági üzemét újjászer
vezte. A lefolyt 1922/23. év telén a jeges halászat, a kedvezőtlen 
jégviszonyok miatt teljesen elmaradt s így a fogási eredmények is 
ennek megfelelően az előző évhez képest csökkentek. A régi halász
telepek fejlesztése és a Kenésén és Szemesen létesített újabb halász
telepek elősegítették úgy az üzem kereskedelmi részének lebonyo
lítását, valamint a balatonmelléki lakosság és nyaraló közönségnek 
friss hallal való jobb ellátását. A halásztelepek jelenlegi száma 
nyolc. A bérlő részvénytársaság külföldi mintára Siófokon egy 
hallisztgyárat létesített, amelynek segélyével a friss állapotban nem 
értékesíthető silányabb halfajtákat hallisztté dolgozzák fel s mint 
haltakarmányt értékesítik. A mesterséges halasítás terén a részvény- 
társaság a lefolyt évben mintegy 180,000.000 drb. megtermékenyí
tett fogassüllő-ikrát, ezenkívül csekély mennyiségű kétnyaras ponty
ivadékot helyezett ki. A bérlő társaságnak évi 100 q pontyhalasí- 
tásí kötelezettsége az új szerződés értelmében csak 1925. évben 
veszi kezdetét. Az orvhalászat meggátlása céljából úgy a csendőr
ség, valamint a bérlő részvénytársaság a legmesszebbmenő intéz
kedéseket megtette. A sportszerű horgászat iránti engedélyeket 
ezúttal is a halászati jogtulajdonosok adták ki. A bérlő részvény- 
társaság az 1922/23. üzemi évben hígvízen 17 drb. 400 m., rész
ben 600 m. hosszú gyalomhálóval halásztat, melynek segélyével 
összesen 9707*46 q halat fogott ki, melyből garda 1204*19, keszeg 
7090*73, őn 107*58, csuka 39*48, harcsa 111*35, poniy 207*18, 
fogassüllő 946*15 q (I. oszt. 168*86, II. oszt. 54*55, III. oszt. 234*36 
és ÍV. oszt. 488*38 q volt. A bérlő részvénytársaságnál 157 hiva
tásos halász és 44 állandó alkalmazott volt foglalkoztatva.

A lefolyt évi számadások szerint 27,705.100 K bevétellel szem
ben 27,684.435 K kiadás merült fel.

Az 1924. évi költségeket 404,105.945 K bevétellel és 401,643.340 K 
kiadással irányozták elő, mely összegben a tagok közt szétosztandó 
járandóság mintegy 350 millióval szerepel.

A közgyűlés a költségelőirányzat során az igazgató évi díjazását 
8 q pontyhús átlagárában, utazási költségeit és irodatartási átalá
nyát 1200 aranykoronában állapította meg.

Ezután tárgyaltatott a Haltenyésztő- és Halkereskedelmi R.-T.- 
nak ama ajánlata, mely szerint hajlandó volna a haszonbérleti szer
ződés 6. és 7. pontjában a társulat részére biztosított jogokat meg
felelő ellenérték mellett átvenni. A választmány javaslata alapján a 
közgyűlés elhatározza, hogy e tárgyban f. évi július 15-én egy 
választmányi ülés keretében árverést tart, melyre úgy a bérlő, vala
mint az ajánlattevő részvénytársaságot meghívja, az árverés meg
hiúsulása esetén pedig ajánlattevővel szóbeli tárgyalásokba bocsát
kozik a vonatkozó szerződés feltételeinek megállapítása végett.

Végül a közgyűlés a tisztújítás során elnökké: br. Inkey Pált, 
alelnökké: dr. Lénárd Jánost, igazgatóvá : Bariss Gyulát választotta 
meg; ezenkívül választott egy 15 tagból álló választmányt és egy 
3 tagból álló számvizsgáló-bizottságot.

A Magyar Tógazdaságok R.-T. közgyűlése. A Magyar Tó
gazdaságok R.-T., mint azt már múlt számunkban is jeleztük, f. é. 
június hó 14-én tartotta dr. Hirsch Alfréd alelnök elnökletével 
II. rendes évi közgyűlését. A közgyűlés az igazgatóság által elő
terjesztett és alább ismertetett mérleget változatlanul elfogadta, 
Hirsch Géza ügyvezető-igazgatót vezérigazgatóvá választotta, Matek 
Lórántot pedig titkárrá nevezte ki.

Az igazgatóság jelentése szerint az elmúlt üzleti év első negyedé
ben sikerült már a bicskei, csoóri, nagylángi tógazdaság építését 
is teljesen befejezni; a Somogyszentmiklósi tógazdaság munkálatai 
pedig oly mértékben haladtak előre, hogy a tavak nagy része inár 
be volt népesíthető az idén tavasszal és a tógazdaság teljes befeje
zése a legközelebbi jövőben még fog történni. A somogymegyei 
vrászlói tógazdaság kezdését a részvénytársaság programúi szerint 
átvette. Tárgyalásokat folytatott továbbá a részvénytársaság olyan 
tógazdasági területek megszerzésére, amelyek előnyös fekvésüknél 
fogva a külföldi kivitel céljait szolgálhatják majd; a megindult 
tárgyalások a legjobb reményekkel biztatnak.

A közgyűlés a jelentésben foglaltakat, továbbá a mérlegből 
kitűnő kedvező pénzügyi eredményt, amely részvényenkint 1000 K 
osztalék fizetését, tehát a részvény értékének 500°/o-át teszi lehetővé, 
annál elismerőbben vette tudomásul, mert az alaptőkeemelés csak
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az ezidei január hóban nyert befejezést, ennélfogva az elért ered
mény biztosítására aránylag csak szerény eszközök álltak rendelke
zésre; indíttatva érezte magát a közgyűlés, hogy az ügyvezető 
igazgatóságnak ezért külön köszönetét fejezze ki.
ÖA vállalat pénzügyi eredményeit a lefolyt üzleti évben a követ

kező kimutatás tünteti fel:
M é r l e g s z á m l a :  1924. április hó 30-án. Vagyon: Pénztár 

32,640.080. Részvényérdekeltség társvállalatoknál 30,000.000. érték
papírtárca 1000. Tógazdasági építkezések 4,360.538.863... Élelmi
szerek és anyagok 151,673.400. Adósok 509,207.016. Összesen 
5.084,060.359. — Teher: Részvénytőke 90,000,000. Tartalékalap
1.890.500.000. Értékcsökkenési tartalék 500,000.000. Leltárfelújítási 
tartalék 500.000,000. Nyugdíjalap 100,000.000. Elfogadványok
173.000. 000. Hitelezők 1.220,763.261. Nyereség 609,797.098. Össze
sen 5.084,060.359 K.

E r e d m é n y  s z á m l a  1924. április 30-án. Veszteség: Üzleti 
költségek 127,401.129T7. Tiszti fizetések 50,665.639. Adók 9,208.973. 
Benépesítésre felhasznált halanyag 43,549.000. Illeték 7,140.504. 
Részvénykibocsátási költség 5,152.484. Leírások 984,000.000. Nyug
díjalap dotálása 100,000.0 0. Nyereség 609,797.098. Összesen 
1.936,914.827*17. Nyereség: Kamatok, jutalékok, tógazdasági keze
lési díjak és halon elért nyereségek 1.936,397.652*94. Nyereség- 
áthozat 1923. évről 517.174*23. Összesen 1.936,914.827*17 K.

A mutatkozó 609.797,098 korona tiszta nyereség felosztása iránt 
a közgyűlés a következőképpen határozott: Tartalékalapra 5°/o 
helyett 59,500.000. Az igazgatóság jutalékára 55,029.709. Osztalékra 
450.000 drb részvény után ä 1000 (50Ü°/o) 450,000.000 K fordít- 
tassék, míg a fennmaradó 5,267.389 K új számlára vezettessék elő.

A Haltenyésztő és Halkereskedelmi R.-T., mint lapzárta 
után értesültünk, f. hó 10-én tartotta évi közgyűlését, melyről követ
kező számunkban fogunk részletesen megemlékezni.

VEGYESEK.
Lapunk terjedelme legnagyobb sajnálatunkra minimálisra 

csökkent. Ennek oka az, hogy az egyesület tagjai és lapunk elő
fizetői nagy részben nem fizették be a tagsági és előfizetési 
díjakat.

E helyen is felhívjuk tehát olvasóink figyelmét az egyesület el
nökségének »értesítésére" és postán küldött körlevelére.

Hivatalos árjegyzés. Június hó elején a forgalom lanyha, az 
árak változatlanok voltak. A hó közepén azonban a forgalom meg
élénkült s az árak emelkedő irányzatot mutattak.

Nagyban való eladásnál élő halban a ponty csak a hó végén 
volt jegyezve 50.000—70.000 K, a kárász 20.000—26.000 K ár 
mellett kilogrammonkint. Jegelt halban a ponty 15.000- 50.000 K, 
a kárász 10.000—20.000 K, a harcsa 35.000—65.000 K, a csuka
10.000— 35.00C K, a balatoni fogassüllő I. oszt. 60.000—95.000 K, 
II. oszt. 45.000—85.000 K, III. oszt. 35.000-50.000 K, IV. oszt.
35.000- 45.000 K, a balatoni keszeg 4000-7000 K, kecsege 40.000— 
70.000 K, márna 35.000-45.000 K, compó 25.000—30.000 K, apró 
kevert hal 10.000 — 15.000 K között ingadozott kilogrammonkint.

Kicsinyben való árúsításnál az áringadozásokat koronában és 
kilogrammban az alábbi összeállítás mutatja:

a) Édesvízi (élő) hal:
1924. jún. 4. 1924. iún. 28.

Vásár-
csarnokokban

Nyílt
piacon

Vásár-
csarnokokban

Nyílt
piacon

Ponty, nagy----------- 45000—58000 ]145000—50000 60000—70000 '150000—60000
» kicsiny — ... ,40000—48000 j[40000—45000 55000—60000 j130000—50000

Harcsa, nagy ------ 60000-70000 170000-80000 170000—80000
„ kicsiny — _ 45Ö00—45000 ,í í

Csuka, nagy----------- 150000—50000 [50000-60000
» k icsiny------

Fogassüllő, dunai ...
í - -- Jí -

—

Kárász ....... ......... .. 28000—30000 20000-30000 35000—35000 30000—35000
Compó ........ .....  ... 30000—44000 40000-40000 40000-40000 35000—40000
Márna____ __ _____ — — — ___
Keszeg -------------- — — — _
Kecsege kicsiny _ — — — . —
Apró, kevert hal — — 
b) Édesvízi jegelt (nem élő) ha l:
Ponty, nagy_______ 20000—30000 1140000—45000 40000—45000 1[40000-50000

» k ics iny------ 20000—25000 jí - 30000—45000 j[25000—40000
Harcsa, nagy ------ 50000—85Q00 ][70000-90000 75009-90000 1[70000—85000

m kicsiny------ 40000—60000 ][ - 50000—60000 jI 60000—70000
Csuka, nagy---------- 38000—40000 1[35000—40000 40000—50000 1[40000-50000

» k icsiny____ 28000—30000 j[25000—35000 35000—40000 j[30000-40000
Fogassüllő, dunai _. 

I. Fogassüllő,
— —

s
—

balatoni nagy 3
kg.-on felül — 85000-85000 — 100000-100000 —

II. Fogassüllő,
balatoni nagy 2-3
kg.-os ____ __

III. Fogassüllő,
65000-70000

> “
85000-85000

balatoni kicsi 45
cm. h. feljebb... 45000-55000 45000-60000 70000-75000 50000-60000

IV. Fogassüllő,
balatoni kicsi 35
cm. h. feljebb... 40000-40000 30000-45000 55000—60000 40000-50000

Keszeg, balatoni — 8000—10000 — 8000— 8000 12000-20000
Garda, balatoni......... — — — —
Kárász ................... 14000—16000 15000—24000 12000-25000 14000-34000
Compó _________ 18000—25000 — 30000—30000 25000—35000
Márna_________ ... 33000-35000 — 35000-40000 35000—42000
Keszeg _________ 10000—20000 — ■ — 20000—30000
Pisztrángé----- -------- — — — —

Kecsege, nagy ... _ 80000-80000 — 80000-85000 70000-80000
„ kicsiny — 60000-60000 — 60000-65000 50000—7000G

Apró, kevert hal — 9000- 9000 15000—15000 12000—12000 12000—24000

A lap kiadásáért felelős: Dr. Unger Emil

Előkelő származású birodalmi német folyó  
évi október l-tő ly vagy 1925. Január 
hó l-től A l A A s *  v á l l a l n a
Magyarországban mint

IÉ M  iiléző, önálló intéző.
Az illető teljes szakképzettséggel bir, elméle
tileg a berlini mezőgazdasági főiskolán és a 
müncheni egyetemen nyert különleges halászati 
kiképzést és a bel- és külföld négy intenziv 
üzemében beigazolhatólag kiváló sikerrel 
működött, különösen az általa alkalmazott mű
trágyázás! módszerrel ért el nagy eredményt. 
Megszakítás nélküli működéséről legjobb bizo
nyítványai és referenciái vannak. Megkeresése
ket, lehetőleg német nyelven, „Tógazdasági főin- 
tézö H.“ jelige alatt e lap kiadóhivatalába kér.

Világos és sötét bambusz-, Hickory-, Greenhart- 
és gerely fából készült, valamint Tonkín-horgász- 
botok, dobó-, fonó- és csukahorgászásra szol
gáló hasított "horgászbotok, fa- és fémcsévék, 
olasz és közönséges fonócsalik, mesterséges 
csalétekhalak és legyek, mindenfajta pedzők és 
horgok, elsőrendű kender- és selyemhorgász- 
zsinórok, halaskosarak és vedrek, kender- és 

drótszákok stb. különleges gyártása.
Képes árjegyzéket kívánatra, m intát szám la ellenében küldünk

F. W. LÜHRIG A.-G., GÖTTINGEN
sport- és horgászó-eszközök gyára

Képviselőt keresünk! Képviselőt keresünk !
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M E G V E S S Z Ü K  tógazdaságok egész halterm ését, S Z  Á L L Í T U N K  a Magyar Tógazdaságok részvénytársaság 
kezelésében levő tógazdaságokból elsőrendű gyorsnövésü cseh és bajor egy és kétnyaras pontyokat, anyapontyokat s minden 
más fenyé&zhalat és megtermékenyített fogassílliőiki*átf valamint etetési üzemre berendezett tógazdaságok részére

különféle haltakarmásiyt.
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