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Halbetegségek.

Régi krónikáknak az egykori halbőségre vonatkozó 
adatait olvasva, másrészről látva közvizeink 
halászatának mai sivárságát, csakis fájdalommal 
lehet arra az óriási veszteségre gondolnunk, 

mely a halászatnak aránylag rövid idő alatt végbement 
hanyatlása révén nemzetünk közös vagyonára nézve elő
állott. Halászatunk mai sanyarúsága szomorú tanúbizony
sága annak, mily nagyot tévedtek azok, a kik a halak
ban bírt kincset kimerítheted ennek állították és hirdették. 
Részben ebből a téves felfogásból eredt az a féktelen 
halpusztítás, a melyik ugyancsak lényegesen hozzájárult 
ahoz, hogy ott a hol előbb egész nemzetségek éltek a 
halászatokból, ma legfeljebb egyesek űzik még ezt a 
mesterséget, azok is olyan eredménynyel, mely jólét 
helyett a megélhetés bizonytalanságával jutalmaz.

Sokkal inkább ismeretesek az ezt előidéző okok, hogy- 
sem azokat itt egyenkint felsorolni szükséges lenne. 
Czélomhoz képest csupán egyre óhajtom a szives olvasó 
figyelmét felhívni, a mely nem sok figyelemben részesült 
addig, a míg bővében voltunk a halaknak, de annál 
inkább kihívja figyelmünket ma, a mikor az nagyon 
drága árút képvisel s a mikor a tenyésztés belterjessége 
mellett az állat ellentállóképessége is csökken s ez 
okon a baj hatása is jelentékenyen fokozódhat. Értem 
a halbetegségeket s az ennek nyomában előálló hal
apadást.

Hogy a vízben élő állatok között is léphetnek fel 
olyan betegségek, a melyek egy egész vízvidék emez 
állatjait kipusztíthatják, arra nézve elég jellemző példát 
nyújt a rákvész, a mely tudvalevőleg Közép-Európa 
összes vizeit megfosztotta a rákoktól, s a mely nálunk 
is annyira pusztított, sőt pusztít ma is, hogy akárhány 
vizünkben még hírmondó sem maradt ezekből a kiváló 
és általánosan kedvelt héjasokból. Ám a halak sem 
mentek az epidémiáktól, a kisebb-nagyobb mértékben 
veszedelmes bajoktól, minélfogva nem lesz érdektelen 
a leggyakoribb halbetegségeket megismernünk.

Külső sérülések ellen, amint ismeretes, a testet fedő 
pikkelyek védik több-kevesebb mértékben a halat. Ezeket 
egy vékony bőr: az epidermis borítja, a mely már cse
kély horzsolás következtében is megsérülhet. Bár az 
ilyen sérülés nem öli meg az állatot, az nem veszély
telen rá nézve, amennyiben bizonyos parányi állati és 
növényi szervezeteknek : a baktériumoknak és a gombák
nak nyit utat a hal testébe. A ki tehát halakat, hosszabb 
időn át élve óhajt eltartani, mindenkor a lehető leg
kíméletesebben bánjon állatjaival, főleg, ha azokat kézbe 
venni kénytelen.

Gyárakból és ipari vállalatokból gyakran kerülnek a 
folyókba oly kémiai szennyek, a melyek a halak bőrét 
megmarják, nem ritkán egészen is elpusztítják. Ilyen 
például a kénsav legyen ez még annyira hígítva. Lúgok 
(maró alkaliák) kevésbbé ártanak a hal bőrének, annál 
veszedelmesebbek azonban a légző szerveikre.

Erősen hat még a halak bőrére a víz hőfokának inga
dozása. Bármily különösnek tessék is, tény az, hogy 
a hal is meghűlhet. Vajmi gyakran láthatunk egyes 
tenyésztő-telepeken megfehérült pontyokat, a melyek a 
seregből kiváltán, első tekintetre elárulják a beteg halat. 
Bágyadtságuk napokon, sőt néha heteken át tart, a míg 
végre megállanak*) (elpusztulnak). Ezek a meghűlés 
áldozatai.

Tudvalevőleg az ember bőrében igen sok véredény 
van, a melyek hidegben összehúzódnak. Ilyenkor tehát 
kevesebb vér juthatván beléjük, ez a külső levegő ha
tása alatt kevésbbé is hülhet le. Ám a hal bőre nélkülözi 
ezeket a véredényeket, minélfogva ezen állatoknál tapasz- 
talásszerüen a 4 fokos hirtelen lehűlés már veszedel
messé válik. Soha se mulaszszuk tehát el halszállítá
soknál a hordóban levő víz hőfokára kellő tekintettel 
lenni, mert különben a hal bőrbetegséget kap. Neveze
tesen bőrét egy fehér fátyolszerü takaró iepi be, a mely 
alatt lassanként apró repedések támadnak s a bőr össze-

*) A tiszai halászok mondják a raktáron tartott és elhalt halról, 
hogy az megállt.
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ránczosodik, majd czafatokban lehull és végre aztán 
ezt az állat halála követi.

A megsérült halak testébe egy gomba: a Saprolegnia 
települ, mely a bőr alatt gyorsan és vígan tenyészik 
úgyannyira, hogy csakhamar a hússzövetet is át és át
járja. Hatása alatt a hal szemlátomást gyengül, míg 
végre egészen kimerül. Ha nem túlságos elgyengült 
állapotban érjük őket, elejét lehet venni a bajnak az 
által, hogy oly fürdőbe teszszük őket, amelyik 0*001 % 
felmangansavas káli oldatot tartalmaz.

Gyakran tapasztaljuk azt is, hogy egyes tavakban 
tömegesen lepik a halakat bizonyos élősdiek: így hal- 
pióczák, tetvek stb. Pióczák ellen kitűnő szer a 2*5% 
konyhasó-oldat, egyéb élősdiek ellen pedig kevés salicyl- 
savat tartalmazó fürdő ajánlható, a mely fürdőkben 
egy félórán át veszedelem nélkül tarthatók a halak.

Az állati parasiták között leggyakoribb az Ichthyo- 
phthiris multifiliis nevű parányi kis állatka, a mely a víz
ben élve, a hal bőrén megfogódzik s csakhamar be- 
tokozza magát. Az eféle állatok által meglepett halnak 
a bőrén számos apró fehér pontocska látható. Az állat 
bőre folyton viszked, mi a halat örökösen nyugtalanítja 
úgyannyira. hogy lassankint elgyengül és végre bele
pusztul.

Egy másik parányi állatka: a Costia nevű, a pisztráng 
és lazacz-féléket támadja meg s azok bőrét egy foly
ton vastagodó fehér huzattal vonja be, mely apránként 
tönkre teszi a bőrt és végre magát az állatot is.

Igen gyakori betegsége a pontyoknak a himlő, melyet 
egy író már 1563. leírt. Egyik-másik állam halállománya 
ezen betegség folytán óriási veszteséget szenvedett, a 
mi eléggé mutatja veszedelmességét. Ezen betegség a 
bőrön mutatkozó apró genyes kelevényekben jelent
kezik. Egy parányi állatka az úgynevezett Myxospo- 
ridium fészkeli meg magát a hal veséjében, a minek 
folytán ez csakhamar elpusztul. Már most a vese szere
pét a bőr veszi át, azaz ez akarja amaz anyagokat 
kiválasztani, a melyeket rendes körülmények közt a 
vese végez. Azonban eme munkája alatt túlerőlteti 
magát és bizonyos szövetelváltozások keletkeznek: 
porczos állományú szömölcsök képződnek a bőrön, a 
melyek hamar el is halnak. Az említett parasita, a hal 
száján át jut a testbe, behatol úgy az izmokba, mint 
a vesébe és a májba. Eddig még nincsen ellenszere. 
Tapasztalásszerüleg legtöbbet használ a tavak gondos 
tisztántartása és elő vigyázat az ivadékrendelésnél abban 
az értelemben, hogy csakis megbizható helyről vásá
roljunk ilyent.

Salmonidáknál a furunkulus gyakori, a mely szintén 
egy baktériumnak az u. n. Bacterium salmonicide-nek 
köszöni létét. Ez a veszedelmes állatka a halak belein 
át jut az izomzatba. A hal bélgyuladásba esik, a bőrön 
pedig tályogok képződnek, a melyek ha felpattannak, 
valóságos gödröket hagynak vissza a hal testén. Ezen 
betegséggel leggyakrabban oly tenyésztő-telepeken talál
kozhatunk, hol a halakat túlerősen etetik s a tavakban 
sok a rothadó felesleges táplálék. A pataki saiblingnál 
észlelhető foltoskórt úgylátszik szintén egy baktérium 
idézi elő.

Nem ritka eset a halaknál az enteritis vagy bélgyula- 
dás sem. Tapasztalás szerint a halak jóval kényesebbek 
táplálék dolgában, mint a magasabbrendű állatok, éppen 
azért a czélszerűtlen etetés, igy rothadó húslisztnek, avagy 
nem elegendően felaprózott nyers húsnak adagolása 
stb. veszedelmes következményekkel jár a halakra nézve. 
Könnyen megárthat a sózott tengeri halakkal való ete

tés is, amennyiben ba a sótartalom nagy, a bélgyuladás 
szinte bizonyos, a legtöbbször oly mértékben, hogy az 
állat bele is pusztul.

Vajmi könnyen megsérülhet a halak kopoltyúja a 
vízbe jutó mechanikai szennyek, mint a füfészpor, vas
olvasztók salakja, rozsda stb. által. Ezek ellen csakis 
a vízfertőzésre vonatkozó rendőri tilalmak szigorú 
végrehajtásával lehet és kell védekezni.

Gyakoriak a halak májában észlelhető cysták, vagyis 
a májban betokozódott apró giliszták. Ezek más állatok 
gyomrába jutva, szallaggilisztává fejlődnek. A tapasz
talás azt mutatja, hogy a halakra nézve nem okoznak 
nagyobb bajt.

Az ivarszervek megbetegedése szintén elég gyakran 
észlelhető a halaknál. Sokszor megesik ugyanis, hogy 
tenyészhalaink, bár szemre kifogástalannak látszanak, 
nem lesznek ivaréretté. Leginkább a mesterségesen 
etetett halaknál látható e z ; éppen azért jól teszünk, 
ha az etetést 6— 8 héttel előbb megszüntetjük a tenyész
tésre szánt anyagnál.

Vándorló halaknál nem ritka az az eset, hogy az 
állat ikráit le nem rakhatja, mert pl. valamely gát meg
akasztja abban, hogy megfelelő ívóhelyre jusson.

Ilyenkor megesik, hogy az ikrák a petefészekben 
elhalnak s velük együtt elpusztul maga az állat is.

Haltenyésztők azt is tudják, hogy a him hal teje nem 
mindig bír termékenyítő hatással. Nem felesleges tehát 
azt időközönkint mikroskópos vizsgálatnak alávetni.

Érdekes tudni, mert jellemző, hogy a halaknál nem
csak a vesében, hanem más szervekben, sőt az agyban 
és a gerinczagyban is találhatók sporozoák. A s z ív  és 
a véredények is megbetegednek parányi állatok révén 
keletkező lobosodás folytán,

A rákvészt, Hofer tanár vizsgálata szerint szintén egy 
parányi állatka az u. n. Bacillus actaci okozta. Amióta 
kimutatták, hogy ez az állatka a halakon, így a márnán, 
a fenékjáró küllőn is található, sőt ezeknél sajátságos 
betegségi állapotot idéz elő, amennyiben pikkelyeik föl- 
borzolódnak, bőrükön pedig véraláfutás mutatkozik, 
nincs mit csodálkoznunk a rákvész feltűnő gyors elter
jedésén. Hofer tanár javaslatára, Bajorországban a rák
nak újból való betelepítésénél, azt a rendszert követik, 
hogy a betelepítésre szánt rákokat előzőleg bárom heti 
vesztegzár alá vetik s csak a midőn ezt kiállották, bo
csátják az illető vízbe. Az e végből folyamatban levő 
kísérletek annyira általános érdeküek, "hogy az egész 
tudós világ élénk figyelemmel kiséri annak eredményeit.

Schiv. F. Ztg.
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A Poprádvölgyí halászati társulat feladatáról*
(Folytatás.)

R ézetem szerint a társulat egyik legfontosabb 
intézkedését az üzemterv 3. §-a tartalmazza. 
E szerint: „A társulat tagjai az őket megillető 
halászati jognak hasznosítása iránt szabadon 

rendelkeznek, ha az a folyás egész szélességére terjed, 
s e mellett vizük oly kiterjedésű, fekvésű és alakú, hogy 
a társulati czél hátránya nélkül külön értékesítésre ab 
kalmas.u

„Egyébként a társulat tagjai csak egymással egye
sülve értékesíthetik jogukat, a mennyiben az így egye
sített terület a fentebbi kellékeknek rpegfelel.“

„Ha a külön hasznosítandó területek közé oly terület
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részletek esnek, a melyek az üzemterv értelmében külön 
nem hasznosíthatók, ezen területek az önállóan hasz
nosítható területekhez csatolandók.“

Hasznosításról lévén szó, a mely a birtokosok anyagi 
sérelme nélkül egy perczig sem szünetelhet, úgy véljük, 
a legelső a mit megvilágitnunk kell az, hogy mi módon 
történjen a társulat kötelékéhez tartozó vízterületek hasz
nosítása a jövőben és milyen átmenetet rendszeresítsünk 
a mai és a jövő hasznosítás között.

Gazdasági ágról beszélve természetesen a helyzeti 
viszonyokat számításból kihagynunk nem szabad, sőt 
csak akkor járunk el helyesen és észszerűen, ha gazdál
kodásunkat szigorúan ehhez alkalmazzuk. Ha valamely 
medret a halak életviszonyai szempontjából vizsgáljuk, 
hamar reájutunk, hogy az egyes mederrészeknek szerepe 
nagyon is különböző, egymástól elütő. Az egyik a hal- 
táplálékképzés, a másik a fiasítás, a harmadik a telel- 
tetés, a negyedik mint rejtekhely stb. stb. jelentős és 
vesz részt a haltermelésben. A szerint tehát, a mint a 
táplálkozás, a szaporodás vagy egyéb életviszonyokból 
eredő szükségletek azt megkívánják, a hal tartózkodását 
eme helyek szerint folytonosan változtatja. Nehéz tehát 
eldönteni, hogy halászatilag a medernek melyik része 
az értékesebb. Csak az bizonyos, hogy az említett ré
szek összeségéből keletkeznek a halak életének zavar
talan folytatásához szükséges kellékek, következésképpen 
egyik sem nélkülözhető, a siker érdekében. Mivel pedig 
csak nagy kiterjedésű vízrészeken találhatók fel mind 
e helyek olyan minőségben és kiterjedésben, a mint 
szükséges, nyilvánvaló, hogy mindazon tulajdonosok, 
kik egy-egy ily szakaszon birtokolják a halászatot, szoros 
érdekközösségbe jutnak egymással, olyanba, a melyik
nél fogva az egyesek üzeme szükségképpen hatással 
van az összességére és fordítva az összességé az 
egyesekére. Ebből tehát a társulatra nézve az a fontos 
kötelezettség folyik, hogy a kezelést egyöntetűvé kell 
tennie a társulat összes vizein. A dolog természeténél 
fogva, az egyöntetűségnek nemcsak a halfogásra, hanem 
a halállomány szaporítására és fenntartására irányuló 
kötelezettségekre is ki kell terjeszkednie.

Ezen fontos kérdés szabályozását teljesen a választ
mány tartja kezében s nézetem szerint annál köny- 
nyebben megoldhatja, mert pénzbe sem igen kerül.

A társulati üzemterv 5. §-a szerint ugyanis a választ
mány van jogosítva az önálló hasznosításra alkalmas 
területek alakítása, fennállása vagy megosztása tekin
tetében intézkedni. Eme jogának gyakorlásában rejlik 
eszköze annak, hogy az egyöntetűséget érvényre juttassa, 
mert egyéb sem kell, mint minden egyes esetben a hasz
nosítást szakszerűen helyes és a társulati érdekeket is 
kielégítő feltételekhez kötni.

Hogy ezek a feltételek előzetesen megállapíthatók 
legyenek, nem szabad szemelől téveszteni, hogy gazda
ságilag minden patak, minden víz, egy olyan objektum, 
a melyikhez az üzemnek szorosan alkalmazkodnia kell. 
Okszerű és eredményes csak az az üzem lehet, a melyik 
lehetőleg és mindenben számol a víz ama tulajdon
ságaival, a melyek a tenyészthelő halak megélhetésére 
befolyással vannak. Okvetlenül tudni kell tehát azt, 
hogy az illető víz természeténél fogva mind halfajok 
tenyésztésére alkalmas? mely szakaszai kedvezők az 
egyikre és melyek a másikra? Végül vannak-e és minő 
akadályai az illető halfaj tenyésztésének ? Ha ezek kellő 
ismerete mellett súíyt vetünk még a mellékpataknak a 
főfolyóhoz való viszonyára is, a melyiknél fogva azonos 
természetük mellett az egyiknek halállománya a másikét

is befolyásolja: akkor már nem nehéz a czélunk sze
rinti feltételeket szerződésbe foglalni s azt a ki a hasz
nosításra vállalkozott ezek teljesítésére a szerződés alap
ján kötelezni.

Egy tekintetet vetve a csatolt helyszínrajzra, az lát
szik legtermészetesebbnek, ha a mellékpatakok haszno
sítását völgyek szerint igyekszünk csoportosítani. Egy- 
egy ily völgy a vele összefüggő apró mellékágakkal, úgy 
a bérbeadó, mint a bérlő szempontjából is igen alkal
mas bértárgy, főleg mert elegendő nagy arra, hogy az 
adott viszonyok között úgy a halfogást, mint a hal
tenyésztést, másoktól lehetőleg függetlenül űzni lehessen.

Bérlőkül természetesen nemcsak egyesek, de e czélra 
szervezkedő alkalmi társaságok is elfogadhatók, a mi 
főleg azért érdemel említést, mert ilyen módon a sport
szerű halászok tevékenységére nyílik kiválóan kedvező 
alkalom.

A mellékpatakokat, mint egységes bérleti területeket, 
a következő módon lehetne csoportosítani:

1. Rausch-patak. (Stóla.)
2. Sucha-patak. (Stóla, Batizfalú, Felka.)
3. Felka-patak, Batizfalvi-patak, Novavoda s mellék

ágai. (Batizfalú, Gerlachfalú, Felka, Szepes-Szombat.)
4. Vörös-patak, Anna-viz, Seifen-patak s mellékágai. 

(Gerlachfalú, Felka, Nagy-Szalók, Uj-Lészna, Matheócz, 
Mühlenbach.)

5. Lészna-patak s mellékágai. (Uj-Lészna, Matheócz, 
Mühlenbach.)

6. Tarpatak s mellékágai. (Ó-Lészna, Nagy-Lomnicz.)
7. Kőpatak s mellékágai. (Ó-Lészna, Nagy-Lomnicz, 

Hunfalú.)
8. Kandpatak s mellékágai. (Hunfalú, Kis-Szalók, For- 

berg, Késmárk.)
9. Forberg-patak. (Forberg, Késmárk.)
10. Fehérvíz-patak s mellékágai. (Forberg, Késmárk.)
11. Fekete-patak és mellékágai. (Sztraska, Rókusz, 

Szepes-Béla.)
12. Markseifén-patak és mellékágai. (Szepes-Béla.)
13. Béla-patak, Seif-patak, Seifhagen-patak s mellék

ágaik. (Szepes-Béla, Busócz, Tótfalú, Viborna, Landok, 
Zsdjár, Maldur, Kriegh.)

14. Toporcz-patak s mellékágai. (Toporcz.)
15. Kreuzseifen-patak s mellékágai. (Podolin.)
16. Bika-patak s mellékágai. (Felső-Ruzsbach, Alsó- 

Ruzsbach.)
17. Qnézda-patak s mellékágái. (Laczkova, Gnézda, 

Kövesfalva.)
18. Nagy-Laubnik-patak s mellékágai. (Gnézda, Ó-Lubló, 

Jarembina, Littmanova, Kövesfalva.)
19. Kis-Laubnik-patak és mellékágai. (Ó-Lubló, Ja

rembina.)
20. Kis-Poprád, Lopusna-patak s mellékágaik. (Men- 

guszfalu, Csorba, Lucsivna.)
21. Teplicz-patak s mellékágai. (Teplicz, Poprád.)
22. Menhard-patak s mellékágai. (Zsákócz, Menhard, 

Levkócz, Farkasfalú, Ábrahámfalú, Hunfalú.)
23. Leibicz-patak, Durand-patak s mellékágaik. (Men

hard, Leibicz, Durand, Ruszkinócz, Késmárk.)
24. Ooldseifen-patak s mellékágai. (Leibicz, Késmárk.)
25. Biedseifen-patak. (Keresztfalú.)
26. Lomnicz-patak s mellékágai. (Holló-Lomnicz, Szt.- 

György, Hodermark, Majerka, Podolin.)
27. Kis-Lomnicz-patak s mellékágai. (Kis - Lomnicz, 

Podolin.)
28. Klomrov-patak és mellékágai. (Kis-Lomnicz, Alsó- 

Ruszbach.)
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29. Jakulyan-patak, Kolacskó-patak, Laibl-patak s 
mellékágaik. (Kis-Lomnicz, Kolacskó, Jakulyan, Üj-Lubló, 
Ó-Lubló.)

30. Lubló-patak s mellékágai. (Űj-Lubló.)
31. Titku- vagy Feketekut-patak s mellékágai (Fekete- 

kut, Plavnicza.)
32. Cser veny-p átok s mellékágai. (Gromos, Palocsa.)
33. Hartlova-patak. (Subotin, Jesztreb, Kijó.)
34. Sohska-patak s mellékágai. (Jesztreb, Kijó, Csircs.)
Magát a Poprád-folyót pedig abból az okból, hogy a

területek ne túlságos kicsinyek s a közöttük levő hatá
rok a vízfolyásra merőlegesek legyenek, a következő 
bérleti szakaszokra javasoljuk felosztani.

I-sö bérleti szakasz terjedne a Poprád-folyó eredetétől 
a Batizfalú és Felka közötti határig, magában foglalva 
a Poprád-folyónak Stóla, Menguszfalú, Lucsivna és 
Batizfalú határaiban fekvő részét.

II. szakasz terjedne Felka felső határától a Poprád 
és Szepes-Szombat közötti határig, magában foglalva a 
Poprád-folyónak Felka, Teplicz és Poprád határaiban 
fekvő részét.

III. szakasz terjedne Szepes-Szombat felső határától 
a Lomnicz és Húnfalú közötti határig, magában foglalva 
a Poprád-folyónak Szepes-Szombat, Sztrazsa, Matheócz 
és Lomnicz határaiban fekvő részét.

IV. szakasz terjedne Húnfalú felső határától, Kés
márk és Bélának a folyó közepére eső közös határa 
felező pontjáig, magában foglalva a Poprád-folyónak, 
Hunfalú, Késmárk és Sztraska határában fekvő részét.

V. szakasz Késmárk és Béla közös határának felező 
pontjától Holló-Lomnicz és Podolin közös határáig ter
jedne, magában foglalva a Poprád-folyónak Béla, Kereszt
falú, Busócz, Moldur, Holló-Lomnicz határában fekvő 
részét.

VI. szakasz terjedne Podolin felső határától Laczkova, 
illetőleg Forbász és Gnézda közös határáig, magában 
foglalva a Poprád-folyónak Podolin, Alsó-Ruszbach, 
Laczkova, Forbász határában fekvő részét.

VII. szakasz Gnézda felső határától Ó-Lubló és Hob- 
gárt közös határáig terjedne, magában foglalva a Poprád- 
folvónak Gnézda és Ó-Lubló határában fekvő részét.

VIII. szakasz terjedne Hobgárt felső határától Plav
nicza és Palocsának a folyó közepére eső közös határa 
felező pontjáig, magában foglalva a Poprád-folyónak Hob
gárt, Hajtnoka, Újak, Plavnicza határában fekvő részét.

IX. szakasz terjedne Palocsa és Plavnicza közös 
határának felező pontjától a társulati alsó, vagyis az 
országhatárig, magában foglalva a Poprád-folyónak 
Palocsa, Lubotin, Orló, Csircs és Hurcsin határában 
fekvő részét.

A felsorolt bérleti szakaszok közel egyenlő nagyság
nak, átlag mintegy 10 km. folyási hosszra terjednek, 
tehát elég nagyok ahhoz, hogy rajtok az okszerű halá
szat legyen űzhető, de nem túlságos nagyok arra, hogy 
bérlőt ne lehessen rájuk kapni.

A bérleti területeknek a fentiekben ismertetett szerve
zésénél számolni kell azonban az üzemterv egy specziá- 
lis rendelkezésével is. Nevezetesen az esetre, ha a víz
folyás egész szélességében és oly hosszú szakaszon 
egy tulajdonosé, hogy az a társulati czél külön hátránya 
nélkül értékesíthető, az illető tulajdonosra nézve a 
szabad hasznosítás joga biztosítva van. Nézetem szerint 
valamirevaló pisztrángos-pataknál 4 km. hosszú szakasz 
már megütheti azt a mértéket, a melyik mellett a tár
sulat kitűzött czéljának koczkáztatása nélkül, az egyes 
tulajdonosokra nézve az önálló hasznosítás jogát meg

adhatja. Ámde, mert az ezen kiváltságos helyzetben 
levő területek sem vonhatják ki magokat az általános 
megítélés alól, természetesen azokra nézve is mindenkor 
előre lesznek megállapitandók azok a feltételek, a melyek 
a társulat által elérni szándékolt egyöntetűség okából 
szükségesek és a melyek a szomszédos bérletekre alkal
mazva lesznek.

Kitetszik a mondottakból, hogy bármely felmerülhető 
esetre nézve, a választmány mindenkor biztosíthatja az 
egyöntetű kezelést és pedig magánjogi egyezség: szer
ződés alapján. Alapszabályszerüleg ugyanis ő készíti elő 
az összes bérleti szerződéseket s így mi sem állja útját 
annak, hogy a társulat által képviselt közérdeket dűlőre 
juttathassa.

A társulat által a bérlőkkel kötendő szerződésről nem 
akarok hosszasan szólni. A szakszerű követelmények 
az adott helyzetből folynak s legfeljebb az a fontos, 
hogy rövid lejáratúak ne legyenek. Hiszen ahoz, hogy 
a hal piaczra való áruvá fejlődhessen legalább kell 3 
év ; hogy pedig szaporítson is, azaz kifogva maga után 
ivadékot hagyhasson — a mit t. i. az okszerű kímélet 
révén elérni akarunk — ahoz még 4 év szükséges. Az a 
bérlő tehát, a ki okszerűen akar gazdálkodni és evégből 
még beruházásokat is tett, vállalkozásának hasznát csak 
a negyedik év után kezdi élvezhetni. Legkevesebb 10— 
12 év, sőt még hosszabb tartamú szerződések kötése 
ajánlatos tehát akkor, ha súlyt vetünk arra, hogy ok
szerűen dolgozó bérlőnk legyen. Ennél rövidebb lejáratú 
szerződéssel a tulajdonosok szinte kényszerítik a bérlőt 
a pillanatnyi haszonért való munkára: a zsarolásra.

Ezeknek előrebocsátásával most már felelhetünk arra 
a kérdésre is, hogy miként képzeljük az átmenetet, a 
régi állapotból az újba.

A társulat mint autonom testület a maga tagjaitól 
bármikor bekivánhatja a jelenleg fennálló netáni bér
szerződéseiket. A bérlőknek ilyen szerződések alapján 
szerzett jogaik a társulat részéről feltétlenül elismeren- 
dők, mert magánjogokat a társulat működése meg nem 
szüntethet. Megvan azonban a társulatnak az a joga, 
hogy ezen bérlőkkel szemben is érvényt szerezzen az 
üzemterv korlátozásainak, a mennyiben a földmivelés- 
ügyi miniszter egyetértőén a m. kir. belügy- és igazság
ügyi miniszterekkel 86913/V/4.1899. sz. rendeletében ha
tározottan kimondta, hogy az 1888: XIX. t.-cz. 34. §-a 
alapján készült és jóváhagyott halászati társulati üzem
tervek minden bérlőre, tehát azokra is kötelezők, a kik 
az üzemterv keletkezése előtt kötötték szerződéseiket.

Az így beérkezett szerződésekből megállapítható lévén 
azok lejárata, a társulat úgy intézkedhetik, hogy egy
azon völgyhöz tartozó halászati szerződések, mind egy 
időben járjanak le. Nem kell ahhoz más mint a leg
hosszabb tartamút alapul venni és a többi tagokra 
nézve az önálló hasznosítás jogát ugyanezen időpontig 
kiterjeszteni. A szerződések bekivánásával együtt czél- 
szerű lesz azt a kérdést is tisztázni, vájjon a tagok 
közül kik reflektálnak az üzemterv alapján biztosított 
önálló hasznosításra vonatkozó jogukra. Igényük azután 
az átmenet folyamán kellőképpen tisztázható, a választ
mány idejekorán dönthet felette.

Látható ezekből, hogy az átmenet legkisebb rázkódás 
nélkül végbemehet s mert eddig nem voltak divatosak 
a hosszú lejáratú szerződések, valószínű, hogy 5—6 év 
alatt az összes halászati jogok felett a társulat fog ren
delkezhetni, úgy irányítván a későbbi bérleti szerző
dések lejáratát, a mint a hasznosítás érdekében leg
jobbnak véli. (Befejezzük,)
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A  T isza halászata hajdan és m ost
Irta : Répássy Miklós. (Folytatás.)

Ä  mellékfolyókra vonatkozólag a Marosi halászati 
társulat szervezkedése, a mennyiben az eredetileg 
megalakult három kisebb társulat egyesitéséről 

volt szó, hosszabb időt vett igénybe; 1902. január 1-től 
azonban már megkezdte vízterületének társulati keze
lésben való értékesítését, tervezi továbbá a csalatelepi 
és szépfalvai holtágaknak ivadéktenyésztésre való be
rendezését.

A Hármas-Körösi és Kettős-Körösi halászati társulatok 
teljesen rendezett állapotot teremtettek vízszakaszaikon. 
A Kettős-Körösi társulat a gyepesi és hosszúfoki le- 
csapoló-csatornák alsó részét ivadéknevelésre használja.

A Sebes-Körösi halászati társulat működéséről semmit 
sem jelezhetünk.

A Bodrog és Labor ez folyókon a halászati társulat 
alakítása a jogtulajdonosok vízterület szerint való több
ségével nem sikerülvén, a hatóság miniszteri rendeletre 
s miniszterileg megállapított üzemterv alapján bérbe
adta a vízterület halászati jogát 1902-től kezdve 6 évre 
s ezzel teljesen rendezett állapotot teremtett ezen 
folyókon. Az elért évi bérösszeg 1171 kát. hold után 
1192 korona.

A Latorczai halászati társulat működését kifogás nem 
érheti; teljesen rendezte vízterületének halászati viszo
nyait, az egészet 4 szakaszra osztva, társulati kezelés
ben értékesíti (1100 kát. hold évi bére 1722 korona); 
gondoskodik az ellenőrzésről s behalasításra való ivadék 
neveléséről.

A Szamos-folyón a társulatok alakítására irányuló 
mozgalmat siker eddig még nem koronázta; mindössze 
egy társulat alakult meg a folyó derekán a Zsibóvidéki 
hal. társulat, de tevékenysége — a mennyiben szó lehet 
arról, — a szomszéd rendezetlen állapotok között tel
jesen meddő.

A mint e rövid felsorolásból látható, a halászati tár
sulatok működése általában nagyon sok kívánni valót 
hagy hátra.

Pedig nem szabad felednünk, hogy a régi, a törvény 
előtti korlátlan, zsaroló gazdálkodás megtöréséről van 
szó; a lanyhaság ennél a munkánál egyértelmű a 
semmittevéssel. Nem is változott a helyzet azoknál a 
csupán névleg megalakult társulatoknál a múlthoz képest 
semmivel s ez annál súlyosabb beszámítás alá esik, 
mert az ily állapotok a szomszéd szakaszok jobb igye
kezetére a legnagyobb mértékben bénítólag hatnak.

Itt csak két dolog használhat: a legközvetlenebb ellen

őrzés s a megfelelő szigor a törvény 47. §-ának alkal
mazásában. Mind a két dolog sokkal általánosabb jellegű, 
hogysem e dolgozat szűk keretében bővebben foglal
kozhassunk véle. Biztató jelnek tekinthetjük azon
ban ez irányban a földmivelésügyi minisztériumnak 
95688/902. sz. alatt a megyék alispánjaihoz intézett 
ama rendeletét, hogy a megye területén székelő halá
szati társulatok működéséről számoljanak be.

Iva d ék n eve lő  te lepek . K u b ik g ö d rö k . Kétség
telen, hogy eredményt a Tiszán is csak úgy lehet el
érni, ha a társulatok az üzemterveiket tényleg végre
hajtják, vagy ha az állapotok a 47. §. alapján rendez
te lek . így lesz alapja a halállomány emelésére törekvő 
munkálkodásnak.

Ennél a munkánál első sorban az ivadéknevelésre kell 
a fősúlyt helyezni. Az árterek elvonulásával a halak 
ívása csakis a hullámtéren mehet végbe, az árvíznek 
rendszerint nagyobb magassága és gyors lefutása azon
ban, a mint láttuk, nagyon kedvezőtlenül befolyásolja 
azt úgy, hogy a Tisza mai állapotában a halak termé
szetes szaporodására számítani csak igen kis részben 
lehet. Ezt a természetes szaporodást kell tehát pótolni 
és pedig a mesterséges halászat segítségével.

A Tisza mentén különös figyelmet érdemelnek az 
ivadéknevelés szempontjából azok a hullámtérbe eső és 
a folyó medrével többé-kevésbbé összeköttetésben álló 
holtágak, a melyek időnkint, különösen az őszi és téli 
kis víznél egészben vagy részben szárazon szoktak 
állani, a tavaszi árvíz azonban megtölti őket. Ezeket a 
holtágakat rendszerint igen csekély munkával alkalma
tossá lehet arra tenni, hogy bennük tavaszszal a be
helyezett pontyok — és pedig azoknak a mesterséges 
tenyésztés révén nemesített, gyorsan növő fajtájából 
valók — megívjanak s az ivadék aztán később, ha már 
eléggé megerősödött, bejusson az anyafolyóba. Egy kellő 
mélységű lecsapoló árok, a holtág alsó végén a közép
víznek megfelelő kis gát s abban egy egyszerű facső- 
zsilip a halászat czéljára alkalmas formában (barát
zsilip) (L. 1. kép.), a melyen a víz be is juthat és le is 
folyhat, a legtöbbször elegendő a kívánt czél elérésére. 
A nagyobb kora tavaszi áradások alkalmával megtelik 
a medencze; e zsilip segítségével a víz benne vissza
tartható az ívás idejére s míg az ivadék megerősödik; 
aztán ugyancsak a zsilip segítségével bebocsátható az 
ivadék a vízzel együtt az anyafolyóba.

Az alábbi tervrajz egy kisebb terjedelmű ilyen holt
ágnak felhasználását mutatja Tisza-Keszi község hatá
rában. (L. 2. kép.) A holtág felső vége teljesén fel van 
már iszapolva; részben az alsó is, de itt még árok köti 
össze az élő folyással. Egy rövid keresztgáttal könnyen 
lehet 1*0—1*5 m. mély vizet tartani a medencze alsó 
felében mintegy 15 k. hold felületen; a gátba épített 
barátzsilipen át aztán a vízzel együtt az ivadék is le- 
bocsátható a Tiszába.

A kormányhatóság a társulatok ilyennemű tevékeny
ségét, tekintettel az eredmény közérdekű voltára, a leg- 
éberebb figyelemmel kiséri s a legmesszebbmenő támo
gatásban részesíti, a mit bizonyít a földmivelésügyi m. 
kir. miniszternek 1901. decz. 20-án 105659. szám alatt 
kelt s valamennyi halászati társulatnak megküldött fel
hívása :

„105,659. sz. Valamennyi halászati társulatnak. A halá
szati társulatok egyik fontos czélja és feladata a hal
állomány szaporítása és védelme lévén, az a jelen 
hazai viszonyok közt úgy valósítható meg sikeresen, 
ha a társulatok alapszabályaik 2. §-ában megjelölt
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módozatokon kívül egyúttal megfelelő ívóhelyek és 
kjméleti terek létesítéséről, továbbá növendékhalak mes
terséges tenyésztéséről s az anyafolyóknak ezek által 
való fokozottabb benépesítéséről is gondoskodnak.

Erre alkalmas eszközül kínálkoznak a társulatok

1, kép. Barátzsilip. 
é

kötelékébe tartozó, avagy a hatáskörükbe vont vizek 
mellett elterülő holt ágak, erek, ártéri mélyedések stb., 
melyek esetleg kevés költséggel a fent jelzett czélokra 
alkalmasokká tehetők.

Felhívom tehát a társulat figyelmét, hogy az ily víz
területek gazdaságos 
felhasználásából eredő 
jelentékeny haszon 

szem előtt tartásával 
a megjelölt irányban 
a továbbiak iránt szük
séges lépéseket úgy a 
saját, mint közgazdasá
gunknak ezzel kapcso
latos érdekéből lehető
leg sürgősen tegye meg.

Nevezetesen, hogy a 
társulati vízterületek 
mentén levő s a jel
zett czélra felhasznál
ható vízterületek ki
jelölése és berendezése 
iránt és amennyiben 
ily alkalmas vízterüle
tek a társulat kötelé
kébe nem tartoznának, 
azok megszerzése, il
letve kibérlése iránt 
mielőbb intézkedjék s 
hogyha a társulat víz
területe mentén alkal
mas helyek nem volnának, az e tekintetben kedvezőbb 
helyzetben levő szomszédos társulatokkal a halászat 
érdekeinek ily módon való együttes előmozdítása végett 
lépjen érintkezésbe.

A halászat fejlesztését czélzó ily tevékenységükben a

társulatokat részemről nemcsak a szükséges munkála
toknak díjtalan tervezése, hanem ott, hol a társulat 
anyagi viszonyai szükségessé teszik, a rendelkezésemre 
álló hitel arányában a költségek egy részének segély
képen való engedélyezése által is, mindenkor készsége

sen fogom támogatni, mi
ért is felhívom ezennel a 
társulatot, hogy a fentebbi 
irányban mielőbb intéz
kedjék és vonatkozó in
tézkedéséről a lehető leg
rövidebb idő alatt jelen
tést tegyen.“

Hogy ennek a felhívás
nak mi eddig az ered
ménye, azt a társulatok 
működésének rövid ismer
tetésénél láttuk.

Ilyen előzékenység mel
lett, a mikor az érdekel
tektől úgyszólván csupán 
csak a jóakaratot várják 
el, bizony sokkal többet 
lehetne tenni.

Ugyanezen az alapon 
oldható meg legelőnyöseb
ben és legnagyobb rész
ben a JcubiJcgödröJc kér
dése is. E kubikgödrök, 
az ármentesitő töltések 

anyaggödrei, rendkívül károsaknak bizonyultak a sza
bályozási munkákkal amúgy is egyszer s mindenkor 
megapasztott halállományra.

A gátak anyaggödreit a hullámtérben ásták. A tavaszi 
árvízzel belejut a hal azokba s rendesen megívik bennük;

visszatérni azonban, az árvíz levonulta után, sem az 
anyahal sem a kikelt ivadék nem tud ; ott reked, mert 
ezeket a gödröket minden egyébre való tekintet nélkül 
úgy ásták, hogy a folyóval nemcsak hogy összekötte
tésben nincsenek, de a legtöbbször egyáltalán lehetet
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lenség is azokat oda lecsapolni. Az anyaggödrök apadó 
vizéből a nagy halat csakhamar kihalászszák, rendesen 
az orvhalászok; az ivadék pedig a gödrök kiszáradá
sával mind egy szálig ott vesz. Ez utóbbi dologban 
rejlik a veszedelem. Mert a nagy hal arra való, hogy 
kifogják; amennyiben illetéktelen kezekbe kerül, az 
inkább csak magánérdeket sért időlegesen. Az ivadék 
elpusztulása azonban kihat az egész folyóra, kihat a 
jövőre : azzal a folyó népességnek következő nemzedéke 
van tönkre téve!

A kormányhatóság figyelme elég korán reá irányúit 
erre a dologra s a földmívelésügyi m. kir. miniszter 
már 1890. április 9-én a következő felhívást intézte 
valamennyi tiszai ármentesítő társulathoz és miniszteri 
biztoshoz:

„ 1451/90. sz. A kiaknázott anyaggödrök gyors fel- 
iszapoltatása nemcsak a haltenyésztésre, de a társu
latra nézve is, sűrű védfüzesek létesítése czéljából, 
felettébb fontos.

Utalással az alsó-szabolcsi tiszai ármentesítő társulat 
által elért kedvező eredményre, felhívom a társulatot, 
hogy anyaggödreit egymás közt a bordák s magasabb 
részek átvágása útján, valamint az anyaggödör csopor
tokat a Tisza medrével külön csatornák útján a folyó 
és jövő év folyamán kösse össze olykép, hogy e csator
nák az anyaggödrök külső szegélyeképen a folyó vala
mely alsóbb pontjáig vezetve legalább 60—70 cm. 
széles szabályos esésű s az anyaggödrök legmélyebb 
pontjainál is mélyebb fenékkel állíttassanak elő, hogy 
általuk kimosások ne történjenek.

Megjegyzem azonban, hogy az összekötő csatornák 
lehetőleg oly helyeken létesítendők, hol a mederpart 
szélén nem nagy mélységre kell azokat kiásni; továbbá, 
hogy a vontató vagy közlekedési utak szélességében 
oly menedékes lejtővel létesíttessenek a rézsűk, mely 
a közlekedést lehetővé teszi; oly helyeken pedig, hol 
a nagyobb mélységű csatornák nem mellőzhetők, azokat 
át kell hidalni.“

A felhívásnak nem volt meg a kellő foganatja. Az 
1893. évben különösen feltűnő volt az ivadékpusztulás. 
A tavaszi áradás s időjárás igen kedvezett az ivásra; 
a víz májusban, júniusban „rendes“ magasságban borí
totta a hullámteret; se szél, se hideg nem volt. A rend
kívüli „halszaporulat a legöregebb halászokat is bámu
latra ragadta.“

Junius hó utolján azonban a víz leapadt; az ivadék 
ott szorult a kubikgödrökben s miután azok kiszáradtak, 
ott is pusztult roppant tömegekben, a halászok szeme 
láttára, nem kis mértékben megrontva a levegőt dög- 
letes szaggal.“ így panaszolja ezt a szentesi feljegyzés.

Ennek az évnek szomorú tapasztalata alapján újra a 
következő felhívás ment az ármentesítő-társulatokhoz:

„53451/96. sz. Hivatali elődöm 1890. évi április 9-én 
1451. sz. a, kelt rendeletében utalással arra, hogy a 
védtöltések előterén lévő anyaggödrök gyors feliszapol- 
tatása nemcsak a haltenyésztésre, hanem az ármente
sítő társulatokra nézve is — sűrű védfüzesek létesítése 
czéljából — fölöttébb fontos, felhívta volt az ármente
sítő társulatokat, hogy anyaggödreiket egymással a bordák 
és magasabb részek átvágása útján, valamint a folyó 
medrével, külön csatornák által kössék össze.

Habár arra a tapasztálra is figyelve, hogy az árvizek 
alkalmával jelentkező fakadó vizek támadását gyakori 
esetekben a töltések kigödrözött előtere okozza vagy 
mozdítja elő, nyilvánvalók az anyaggödrök feliszapolta-

tásából a társulatokra, illetve az ármentesítés ügyére 
háruló előnyök s habár az ármentesítő társulatoktól, 
mint közgazdaságunk emelésének hathatós tényezőitől, 
a mely minőségükben jelentékeny kedvezményeket is 
élveznek, méltán el lehet várni, hogy midőn a saját 
érdekükből is szükséges eme munkálatok végrehajtásával 
a halászat országos fontosságú ügyének is szolgálatot 
tehetnek, ezt kellő buzgalommal teljesíteni is fogják: 
sajnosán kellett közegeim jelentéséből arról értesülnöm, 
hogy hivatali elődöm említett rendeletének a társula
tok legnagyobb része mindeddig se tett eleget, vagy 
legalább nem oly mérvben, hogy a foganatosított csa
tornázás a fentebb megjelölt czélok érvényre jutásának 
akár egyikét akár másikat biztosíthatná. Sőt jelentést 
vettem arról is, hogy egyes társulatok közegeiknek el
nézik vagy legalább meg nem akadályozzák őket abban, 
hogy áradások után az anyaggödrök mesterséges elgá- 
tolásával tartsák vissza a vizet, a mely az 1888. évi 
XIX. t.-cz. 2. §-ában tiltott eljárással nehány fogyasz
tásra alkalmas hal megszerzéséért a fogyasztásra még 
nem alkalmas halivadék nagy mennyisége pusztíttatik 
el, miután a partokon létező töltések miatt ezidőszerint 
több halfajra nézve jóformán csakis az anyaggödrök 
képezik a szaporodásra alkalmas helyeket.

Mindezeknél fogva indíttatva érzem magam az anyag
gödröknek egymással és a folyómederrel való össze
köttetése czéljából szükséges munkálatoknak mielőbbi 
foganatosítására és a létesítendő csatornáknak kellő 
karbantartására a társulatokat újból felhívni, mi mellett 
megjegyzem, hogy a mennyiben az anyaggödrök mély 
fekvése, a folyammedertől való nagy távolsága vagy 
egyébb ok miatt a végrehajtandó munkálatok aránylag 
nagyobb illetve oly mérvű költséget igényelnének, a 
mely e munkálatoknak az ármentesítés szempontjából 
mérlegelt előnyeivel arányban nem állana, hozzám a 
munkálatok hozzávetőleg kiszámítandó költségeinek ki
mutatásával sürgősen jelentés lesz teendő.“ (Befejezzük.)

TÁRSULATOK °
A Kettös-Körösi halászati társulat f. hó 7-én tartotta évi 

rendes közgyűlését Békésen Emperl Ernő elnökletével.
A társulat 360 k. holdnyi vizteríiletét t. év január 1-től 

egyenlő lejárattal 1908. deczeinber 31-ig 6 évre adták 
bérbe 6 részben; az elért évi bérösszeg kerekszámban 
1800 korona úgy, hogy 1 kát. holdra 5 korona esik. A 
mai viszonyok között, a mikor nyílt folyóvizeiiiken, 1 és 
2 koronás bérletek a jobbak közé tartoznak, bizonyára 
igen szép eredmény. Ezt az eredményt még kedvezőbb 
színben tünteti fel az a körülmény, hogy az új bérleti 
összegek a múlthoz képest általában emelkedtek.

A társulat évi költségének fedezésére a közgyűlés k. 
holdanként 30 fillér hozzájárulást állapított meg. Ezzel a 
járulékkal s a múlt évi maradványnyal együtt 214 K. 37 
fillér áll rendelkezésre; miután azonban a társulat az 
ivadéknevelő csatorna őrzésére állandó őrt akar alkal
mazni, valamint a kubikgödrökbe rekedt halivadék kihá- 
lászásátis nagyobb mértékben szándékozik foganatosítani, 
mintegy 300 korona maradna fedezetlenül az évi előiráuy- 
zatból. A társulat eme hiány pótlását a földmívelésügyi 
miniszter úrtól szándékozik segéiyképen kérelmezni.

A leköszönt alelnök-igazgató helyébe egyhangúlag 
Zolnay Béla választatott meg. —j?.—

Az érsekújvári halászati társulat folyó évi márczius hó 
14-én tartotta évi rendes közgyűlését Érsekújváron Kukán 
Imre elnökletével.
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A társulat eddigi működésének eredményekép a hatás
körébe tartozó Nyitra-szakasz alsó részét, a Vágdunától 
fel az érsekújvári Nyitra-hídig 1901. jan. 1-től kezdve 6 
évre három tagban bérbe adta összesen évi 605 korona 
bérért. A felső szakaszon a korábban létrejött szerződések 
csak két év múltán járnak le, s így ott csak ez időtől 
kezdve lesz az egységes kezelés megvalósítható.

Az évi költségelőirányzat fedezetére kát. holdankint 20 
fillér hozzájárulási költség állapíttatott meg.

Tárgyalták még a Vág-balparti ármentesítő társulat egyik 
övcsatornájának ivadéknevelés czéljaira való felhaszná
lását is s a közgyűlés megbizta az elnökséget, hogy ez 
irányban forduljon megkereséssel az ármentesítő társu
lathoz. —jp.—

Az Olt-folyó Nagy-Küküllő-megyei szakaszán halászati jog
gal biró tulajdonosok — javarészt az érdekelt községek 
jegyzői — márczius hő 20-án harmad Ízben gyűltek össze, 
hogy a halászatuknak társulati utón való rendezése kér
désében végleg határozzanak. Az alkalmat hozzá a föld- 
mivelési miniszter szolgáltatta, mert a hatóságnak a tör
vény értelmében már a második közgyűlés határozata 
alapján is joga lett volna a kényszerbérbeadást elrendelni. 
Azonban mert a kormány bízott benne, hogy a tulajdo
nosok szabad rendelkezési jogának fenntartása mellett is 
sikerül a czélt megvalósítani, újabb alkalmat kívánt adni 
az ügy megfontolására, s bővebb szakszerű tájékozás 
nyújtásával az előbbi határozatok megváltoztatására. A 
községi tulajdont képező halászatok képviselői azonban 
annyira félreértették a miniszter ezen intentióját, hogy 
szinte mereven visszautasították a nekik nyújtott segéd
kezet. Maguktartása nagyban hasonlított ahoz, amelyet 
csupán a pillanatnyi haszonért dolgozó amolyan önző bér
lőknél van alkalom látni, a kik a rendet csak azért nem 
óhajtják, mert őket jogosan nem illető haszontól esnek éli 
Volt ugyanis községi elöljáró, a ki nyíltan elismerte, hogy 
a folyón mindenütt folyik a dinamitozás, és a helyett 
hogy ezt törvényes kötelességük teljesítésében megakadá
lyozni igyekeznének, még azt az eszközt is visszauta
sítják, melyet a társulás révén nyerhetnének, tekintve, 
hogy az állam úgy auyagi mint erkölcsi támogatásban része
síti ezeket, a halászati érdekek védelmére irányuló törek
véseikben. Mily könnyű lett volna közös akarattal akár 
külön őröket is alkalmazni és ezek által az oktalan hal- 
pusztításnak mindenkorra véget vetni, nem szólva azokról 
az intézkedésekről, a melyek a halállomány közvetlen 
szaporítására befolyással vannak, s a melyeknek elmulasz
tása immár a halászatok teljes elértéktelenedésével fenyeget.

Úgy látszik azonban, a község érdemes képviselői ezt 
vagy nem tudják, vagy nem akarják megérteni, mert ők 
a jelenlegi helyzettel nagyon is meg vannak elégedve, s 
mint az ide vonatkozó illetékes figyelmeztetésre kijelen
tették, a társulat révén szükségképpen előálló szigorúbb 
kezelés által kétségessé lesz, váljon akadnak-e olyan bérlők 
mint ma, a kiknek egyike: egy községi biró, a szegény 
embereknek 30—40 fillérért adja a hal kilóját. Valóban 
ritka önzetlenség, egy a község vagyonát bérlő bírótól, 
30—40 fillérrel megelégedni akkor, a mikor másutt 16 20 
filléren kelő hitvány keszegfélékről van tulajdonképpen 
szó. íme így rejtőzik a legrútabb önzés, a közérdek tág 
köpenyébe. Éppen azért hiszszük és reméljük, hogy a 
törvény szigorú alkalmazását most már nem késleltetik 
a hatóságok. Ha valakivel, főleg a község ily hű sáfár

jaival szemben van helyén annak beigazolása, hogy . a 
közvagyonnak helyes és okszerű kezelését népi lehet 
megakasztani sem tudatlanságból, sem számításból.

— m . —

- o  VEGYESEK
Halak és egyéb élelmiszerek szállítását gyorsítandó új árú

kezelést léptettek életbe a német vasutak egyes vonatain. 
Az újítás abban áll, hogy a fel- és leadást, illetve az 
ezzel járó kezelést egyszerűsítették. A föladás történhet 
bérmentve vagy anélkül; hogy azonban ezt könnyítsék, 
az illető helyeken mindenütt kifüggesztve tartják 10 kg.- 
ként emelkedő súlyra nézve a díjtételeket a 'vonatkozó 
viszonylatban. A fizetést a fél nem pénzben, hanem a 
vasút által kiadott értékjegyekben rójja le. Fuvarlevél 
helyett a feladó által kiállított árújegyet használnak, a mely 
a törzslapon kívül két szelvénynyeí bir. Az egyik a czím- 
zett értesítésére szolgál s e végből Írásbeli közleményekre 
is alkalmas, a másik pedig utánvétellel terhelt küldemé
nyeknél alkalmaztatik. Ezen eljárás mellett feleslegessé 
válik tehát a számolás s az egyéb írásbeli kezelés úgy a 
feladó mint a leadó állomásokon, minélfogva az árú kése
delem nélkül juthat a gyüjtőkocsikba, illetve azokból a 
czímzettek kezeihez. Kiváltképpen a Berlinbe irányuló és 
állandó szállítás tárgyát képező élelmiszereket, mint vajat, 
főzeléket, kenyeret, húst, halat stb. tartalmazó küldemé
nyekre, valamint egyéb gyors- és di rab árúknak nagyobb 
emporiumok felé irányuló szállításánál bizonyult előnyös
nek, úgyannyira, hogy az eddigi kedvező tapasztalatok 
folytán a közvélemény követeli, hogy ezt a rendszert 
valamennyi vonalon alkalmazzák.

A vízfertözések kérdése Francziaországban is a leg
komolyabban foglalkoztatja az illetékes tényezőket. A föld- 
mi velési miniszter 1902. deczember 22-ről keltezve az 
alábbi körrendeletét intézte a departementok préfetihez, 
a melyet a mi viszonyaink között nem tartunk érdek
telennek szószerinti fordításban közölni :

„Préfet úr! Bizonyos idő óta a közvélemény egészen 
különleges mértékben fel van izgúlva ama károk miatt, 
a melyeket az ipari telepek hulladékainak a folyóvizekbe 
való bebocsátása eme vizek halnépességében okoz. Van 
szerencsém felkérni, préfet űr, szíveskedjék sürgősen be
szerezni az alábbi kérdésekre vonatkozó s kerületét illető 
adatokat s azokat hozzám legkésőbb 1903. január 10-ig 
beküldeni :

1. Mi a helyi s tényleg gyakorlatban lévő szabályzat 
az ipari telepek szennyeinek a folyóvizekbe való bocsát- 
tatását illetőleg?

2. Miképen hajtják azt végre azok a hatóságok, a me
lyek hatáskörébe a vizrendészet tartozik?

3. Minők a vizek szennyezése ellen történt felszólam
lások? kiktől erednek s micsoda esetekre vonatkoznak 
különösen? Vétettek-e fel jegyzőkönyvek a szennyezés 
megállapítása czéljából ?

4. Mi volt az ezen felszólamlások s jegyzőkönyvek 
alapján követett eljárás?

5. Minő rendszabályok volnának alkalmazandók az 
érdekellentétek kiegyenlítésére ?

Ön szives lesz, préfet úr, nagyon részletes felvilágosí
tást adni mindeme pontozásokra s mellékelni mindamaz 
iratokat és okmányokat, a melyek alkalmasak arra, hogy 
a minisztériumot tájékoztassák a tényleges körülményekről 
s a kérdésről a maga teljes egészében.

„Fogadja s tb ...“ —p.—

— "Pátria“ nyomdai részvénytársaság nyomása Budapesten. —


