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ORSZÁGOS HALÁSZATI EGYESÜLET.

Egyesületünk f.é. október hó 10-én megtartott választ
mányi ülésének határozatából értesítjük tagjainkat, hogy 
a tél folyamán, pontosan később meghatározandó időben 
tógazdasággal, halászattal, haltenyésztéssel és halkeres- 
kedelemmel foglalkozók részére

halászati tanfolyamot
rendezünk. Kívánatos, hogy e tanfolyamra a Halászat 
szerkesztőségénél minél nagyobb számmal már most 
jelentkezzenek halászati üzemek vezetői és alkalmazottai, 
hivatásos halászok és érdeklődők pl. sporthorgászok is, 
mert a tanfolyam csak kellő számú résztvevő előzetes 
jelentkezése esetén lesz megtartható. Ha a jelentkezők 
száma a reméltnél nagyobb lesz, akkor a tanfolyamot 
megismételjük, esetleg később egy ötnaposat is ren
dezünk.■ - -* -  - . ... .. ..

A m. kir. halélettani és ■ szennyvíztisztító kísérleti 
állomáson (Budapest 11., Debrői-ut 15. sz. IV. pavillon, 
közlekedés a 14, 44, 77, és 79. sz. villamos kocsikon 
a fogaskerekű vasutig) megtartandó halászati tanfolyamok

program m ja:
1. nap. 9—1-ig. Általános édesvízi halászati biológia.

3—6-ig. Hydrobiologiai gyakorlatok.
2 nap. 9 —1-ig. Általános halászati kémia és édesvízi 

hydrologia,
3—6-ig. Kémiai gyakorlatok.

3. nap. 9— 1-ig. Pontytenyésztés, tógazdasági gyakorlati 
ismeretek.

3—6-ig. A halászati törvény. Könyvelés.
A tanfolyam látogatása díjtalan.
Szállásról és ellátásról a jelentkezők maguk gon

doskodnak, egyesek levélben kifejezendő óhajára azon

ban az egyesület a tanfolyamok napjaira, az illetők 
költségén, jutányos áru közös ebédet rendelhet. A je
lentkezés egyszerű levelező lapon történhet pl. a következő 
forma szerint: A Halászat Szerkesztőségének, Budapest 
II.) Debrői-ut 15. Alulírott a halászati tanfolyamon részt- 
veszek X. Y. halászmester. Olvasható névaláírást, a fog
lalkozás megjelölését és pontos címet kérünk!

Budapest, 1925. november hó 15-én.
Az egyesület elnöksége.

Mi okozza a pontyhimlőt ?
(Avitaminosís?)

Irta: Dr. H aem pel .O szkár*)

A himlő (Epithelioma papulosum) a tenyésztett 
pontynak egyik leggyakoribb és legrégebben ismert 
betegsége. Vadpontyokon tudomásom szerint igen ritka, 
vagy legalább is typikus alakjában nem konstatálható. 
E tény arra a meggondolásra vezet, hogy ez a betegség 
csak a tenyésztés iritenzivitásával harapózott el úgy, 
hogy némely tógazdaságban egyenesen endemikus**) 
jelleget öltött. Tudjuk, hogy minden eddigi törekvés, 
mely arra irányult, hogy a himlő okozóját valamilyen

*) A wieni „Hochschule für Bodenkultur" (Mezőgazdasági 
Főiskola) nyilvános rendes tanára, s az ottani Hydrobiologiai és 
Haltenyésztési Intézet vezetője. — Ä tanulmány az Oesterreichische 

. Fischerei Zeitung 1925. ok t 15-i számában jelent meg német 
nyelven. Szerző levélbeli kérésére fordiíottuk le és adjuk közre 
olvasóinknak e nagy értékű tanulmányt.

**) Endemikus betegségnek vagy endemiának olyan járványt 
neveznek, mely bizonyos területre vagy területekre szorítkozik, 
mintegy szigetszerü jelenség. Az epidemikus járvány (epidémia) 
ellenben szinte határtalanul terjed. Természetes, hogy az egyik a 
másiktól élesen el nem választható, s hogy az endemiából egyes 
esetekben epidémia is lehet és megfordítva. A szerk.
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tlövényi vagy állati parazita alakjában fölfedezze, 
eredménytelenül maradt.

Ezek után néhány olyan megfigyelést ismertetek, 
melyekre az idei nyáron volt alkalmam Lengyelország 
néhány nagyobb tógazdaságában, s amelyek az utóbb 
végzett kísérletem alapján valószínűvé teszik, hogy a 
pontyhimlő nem egyéb avitaminosisnál.*)

Ismeretes volt előttem, hogy X, kb. 250 hektár- 
területü tógazdaságban a pontyhimlő évek óta tapasz
talható, de csak bizonyos tavakban, mig az ezekkel 
szomszédos tavak mentesek maradtak ettől a betegség
től. Sőt a tulajdonos azt is elárulta nekem, hogy midőn 
ő himlős halakat az előbbi tavakból az utóbbiakba 
áthelyezett, ezek rövid idő alatt elvesztették bőrkiütései
ket és a lehalászás alkalmával egészen normálisak, 
egészségesek voltak. E megfigyelés egyébként már régebbi 
keletű. Plehn az ő legújabb, halbetegségeket tárgyaló 
munkájában („Praktikum der Fischkrankheiten“) szintén 
enjliti ezt, midőn igy szól: „Bizonyos tavakban a himlő 
állítólag sohasem szűnik meg, mig másokról azt állítják, 
hogy e bajnak valósággal gyógyító helyei, melyekbe, 
ha a legbetegebb pontyokat helyezik is el, azok néhány 
hét múltával ismét egészségesek lesznek“.

Fenti közlések után, melyek komoly forrásokból 
erednek és amelyekben kételkedni okom nem lehetett, 
elhatároztam, hogy két olyan tavat, melyek annak idején 
azonos talajon készültek, ugyanazon vizzel történik ellá
tásuk, s azonosak a klimatikus viszonyaik, ugyanolyan 
anyaggal takarmányoztatnak és mégis ilyen egészen 
különbözőképpen viselkednek a himlővel szemben, ala
posan meg fogok vizsgálni. E vizsgálataim eredményét 
röviden a következőkben foglalom össze: a himlős hala
kat tartalmazó tó roppant szegény volt természetes táp
lálékban, (fenék és parti faunában és planktonban) 
csaknem steril; ugyanakkor a másik tó természetes 
táplálékban bővelkedett, pl. planktonja 188 cm® volt egy 
ma felület vizoszlopában. A természetes táplálék eme 
bőségét a közeli trágyahelyről való állandó szennyvíz
bevezetés okozta. Mindkét tó etetőhelyei ugyanazt a 
képet mutatták: a fenéken csak üres csillagfürt-héjak 
voltak. Az etetőhelyek közelében felállított varsák segé
lyével sikerült nekem úgy az első, mint a második tóból 
két-két háromnyaras halat kifognom. Az első kettő 
sovány hal volt jellegzetes himlőfoltokkal, a másik kettő 
ellenben gömbölyded-kövér, himlőmentes ponty volt.

A bélcsatorna vizsgálata alkalmával az utóbbi két 
pontyban elemésztődő állapotban levő csillagfürtszemeken 
kívül Daphnidákból (főleg Simocból) és mellesleg 
Oligochaetákból (Tubifex?) álló kásás tömeg volt kimu
tatható, mig a két előbb említett pontyban a csillag- 
fürtmagvak többnyire emésztetlenül voltak a bélcsator
nában és pedig minden természetes táplálékkal való 
keveredés nélkül. Úgy vélem, itt kínálkozik a rejtély 
megoldása is! Tudvalevőleg már Zuniz és az ő tanít
ványai (Crohnheim és Knauthe) kimutatták, hogy a 
halak intenzív tenyésztése (takarmányozása) csak akkor 
vezet eredményre, ha a tavak maguk gazdagon termelik 
a természetes haltáplálékot, ha ez az utóbbi táplálék 
legalább is 20—25%-át teszi ki a föletetett mesterséges 
takarmány mennyiségének. Nevezettek azzal mugyarázták 
e tapasztalad tényt, hogy a ponty bélcsatornájának 
emésztőnedvei (fermentumai) egyedül nem képesek a

*) Vitaminoknak olyan, eddig még pontosan vegyileg 
nem ismert anyagokat neveznek, melyeknek jelenléte a táplálék
ban igen fontos az állati (és emberi) szervezet normális fejlődé
sére és működésére. Vitaminok hiánya ( =  avitaminosis) zavarokat, 
betegségeket okoz (pl. skorbut, beri-beri betegség). — A szerk.

mesterséges táplálék feldolgozására, hanem ehhez a ter
mészetes fauna segítségére szorulnak, miután a termé
szetes táplálék fölvétele és föltárása alkalmával enzymek 
válnak szabaddá, melyek a pontybél fermentumaival 
együttesen fejtik ki ama fokozott emésztőképességet, 
melynek következtében a mesterséges takarmány nagyobb- 
mérvü fölhasználása lehetővé válik. Magam is csatla
kozom e véleményhez, de fermentum helyett a „vitamin“ 
szót tenném. Újabban tenyészhalaink takarmányozásával 
kapcsolatban vitamin-tanulmányokkal foglalkozván, már 
ma állíthatom azt, hogy az édesvízi plankton és a ter
mészetes haltáplálék-fauna általában, a tengeri plankton
hoz hasonlóan gazdag A-vitaminban, minek következté
ben ez az anyag a hal testének fölépítéséhez föltétlenül 
szükségesnek látszik. Ha ebben hiány van és bekövet
kezik az egyoldalú, természetellenes táplálkozás esete, 
akkor olyan megbetegedési jelenségek lépnek föl, aminő
ket a magasabbrendü állatok hasonló betegségeinek 
analógiájára az „avitaminosis“-ok közé kell sorolnunk 
(pl. skorbut, beri-beri, stb.).

Eddigi vizsgálataim szerint a fialal haltest feltét
lenül rászorul az A-vitaminra, mig idősebb halak inkább 
B-vitamint igényelnek. Ezzel, úgy vélem, megmagyaráz- 
hatóvá lesz az is, hogy a pontyivadék és az egynyaras 
halak, melyek természetes viszonyok között, azaz mes
terséges takarmány nélkül nevelkednek, soha himlőben 
nem betegednek meg, mig az idősebb évjáratok a két- 
nyarasoktól kezdve, de még inkább a háromnyarasok, 
e betegségtől gyakran szenvednek. A halivadék ugyanis, 
zsenge korától kezdve és később is, mint egynyaras 
hal, túlnyomóan planktont fogyaszt és ott, ahol mester
ségesen nem takarmányoztatnak, himlőtől teljesen men
tesek maradnak. (Ismét egy bizonyíték arra, mily fontos 
és alapos ama követelés, hogy a pontyivadék ne takar- 
mányoztassék 1) A két- és háromnyaras pontyok a 
plankton keresgélésére már sokkal lustábbak, inkább a 
parti- és a fenékfaunát fogyasztják. Ahol ez utóbbiak 
is hiányoznak, ott kizárólagosan a mesterséges takar
mánnyal élnek, mely körülmény az avitaminosisnak 
nevezhető megbetegedési jelenséget okozza. Meggyőző
désem, hogy ha a jövőben ebben az irányban alapos 
kutatásokkal foglalkozunk, ilyenformán még többféle más 
betegség is megmagyarázható lesz. A haltenyésztők 
körében ismert „lupinosis“*) véleményem szerint szintén 
nem egyéb avitaminosisnál. Végül még egy saját kísér
letemről legyen itt említés. Saját lengyelországi tógazda
ságomban berendeztettem az egyik 10 ár területű kísér
leti tavat, azaz júniusban felszántattam, meszeztettem és 
a julius elején (10-én) történt elárasztása alkalmával azt 
komposzttal és trágyalével bőségesen trágyázfattam. 
Julius közepén 14 napig tartó forróság állott be, ami a 
vízben nagymérvű rothadási folyamatot okozott, ugy- 
annyira, hogy időnként az oxigéntartalom 0,3 cms-re 
csökkent.

Mindemellett azonban rövid időn belül a tóban 
roppant mennyiségű természetes táplálék keletkezett, 
különösen csak úgy nyüzsgött a sok közönséges szúnyog- 
lárva (Culicidák), melynek tömegei a viz felszínén való
sággal kásává sűrűsödtek. Miután friss viz bebocsátás
sal a tóviz oxigéntartalma 4 cm3-re emelkedett, julius 
21-én 35 darab himlős pontyot helyeztem bele, több
nyire háromnyarasakat, melyeket néhány haltenyésztő 
szívességből rendelkezésemre bocsátott, s amely halak 
tehát különféle tógazdaságokból valók voltak. Ezeket a 
halakat most már minden takarmányozás nélkül tartot-

*) Csillagfürt ( =  lupinus) betegség.
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tarn a tóban szeptember 10-éig. E napon történt meg 
a lehalászásuk és pedig azzal az eredménnyel, hogy a 
33 kifogott hal közül csak 2 példánynak a has- és 
melluszóin voltak láthatók a korábbi erős himlökiütések 
nyomai, mig az összes többi 31 darab egészen tiszta 
volt s csak erősebb nagyítással lehetett felismerni a bőr 
azon helyeit, ahol azelőtt a himlőkiütések voltak. Külö
nösen jellegzetes ezek közül az egyik ponty, melyet 
behelyezés előtt rendkívül erős himlőkiütései miatt ezüst 
lemezkével is megjelöltem s amely lehalászás után tel
jesen himlőmentes volt. Ezek szerint tehát körülbelül 7 
heti idő teljesen elegendő arra, hogy a himlőbetegség 
kórképe külsőleg egészen eltűnjék. Elutazásom miatt 
sajnos, nem állott módomban a halak további megfigye
lése; egyébként ezek egy másik, ugyanolyan méretű 
kísérleti tóba kerültek, ahol október végéig maradnak 
s a lehalászás után átteleltetve, a jövő tavasszal újra 
megfigyeltetnek majd. Továbbá tavaszra tervbevettem 
himlős halaknak külön e célra készített, vitamindús 
takarmánnyal való táplálását, hogy megállapíthassam, 
vájjon e betegség ilyen gyógykezeléssel elmulasztható-e. 
Ezen és más kísérleteimről később fogok beszámolni.

Németből fordította: Uriger Emil

A halászati törvény módosítása.
A halászati törvény módosítása és kiegészítése 

végre október hó 29-én a nemzetgyűlés elé került. Elő
adója, dr. Marschall Ferenc alaposan összeállított elő
adói javaslatát aznap épen hogy meg tehette, a napi 
munkaidő lejárta miatt a javaslat tárgyalása másnapra 
maradt.

30-án Farkas szociáldemokrata képviselő szólalt 
fel nem annyira szakszempontokból, mint munkásszem
pontból birálgatva a javaslatot. Mayer János, földmive- 
lésügyi miniszter ur rövid, összefoglaló és a javaslat 
történetét és sürgősségét hangoztató felszólalása után a 
nemzetgyűlés a javaslatot általánosságban és részleteiben 
is elfogadta. Reméljük, hogy Kormányzó Ur Őfőméltó- 
ságának szentesítése sem soká fog késni, s igy a jövő 
esztendő munkája az uj, modern elvekre alapozott törvény 
nyomán indul meg.

Az előadói javaslatot az előadó ur szívessége 
folytán az alábbiakban közöljük:

„Halászati törvényünk a nagy törvényalkotások év
tizedéből, a 80-as évek végéről származik. Erről a törvény
ről változatos és hosszú pályafutása alatt sok jót és rosszat 
hallottunk, de bármiképen is ítéljük meg a kb. 37 éves 
eredményeket, az az egy kétségtelen, hogy a magyar 
halászat ennek a törvénynek köszönheti mai közgazda- 
sági súlyát és ennek a törvénynek köszönhető az, hogy 
e termelési ág különösen az elmúlt nehéz időkben mint 
fontos népélelmezési faktor kapcsolódhatott be közélelme
zésünkbe. Ha valami, úgy ez bizonysága halászati kodi- 
fikációtik alapelveiben helyes irányának.

És ha ma a földmivelésügyi kormánynak mégis 
ide kell jönnie egy, a „halászatról szóló 1888. évi XIX. 
t. c. kiegészítéséről és módosításáról“ szóló novellával, 
azt méltoztassanak arra magyarázni, hogy a magyar 
halászat sem mellőzheti az utolsó három évtizednek 
hatalmas tudományos eredményeit és mint folyton fej
lődő gazdasági ágazat nem térhet ki a természettudo
mányi kutatásoknak, kísérleteknek és megállapításoknak 
alkalmazása elől. De a tudomány eredményei mellett 
három évtized alatt számtalan olyan gyakorlati tapasztalat 
és kívánság is merült fel, amelyek immár parancsolóvá

teszik halászati törvényünk revízióját. E tekintetben elég, 
ha utalunk arra, hogy már a törvény életbelépte után 
12 évre, 1901-ben is jelentkeztek revizionális törekvések, 
amikor a Budapesten megtartott országos halászati kon
gresszuson nem egy javaslat tétetett a törvény revízió
jára vonatkozólag.

A trianoni Magyarország gazdaságpolitikájának egé
szen más irányt kell követnie, mint a béke Magyarorszá
gának. Ma nem elég a mezőgazdasági termelést a maga 
nagy egészében istápolni és előbbre vinni, hanem spe
ciális feladatok megoldására kell törekedni. Hiszen az 
egész világon látjuk, hogy úgy a tudományban, mint a 
tudományos eredmények alkalmazásában épen a legna
gyobb nemzetek is speciálizálódásra törekszenek és a 
legkisebb jelentőségű termelési ágak lehetőségeit is minél 
szélesebb körre iparkodnak kiterjeszteni. Csonkamagyar- 
országnak e tekintetben még nagyobb kötelességei van
nak. Mi nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, 
hogy akármelyik termelési ágat is csak azért hanyagoljuk 
el, mert annak jelentősége a mezőgazdasági termelés 
egész komplexumában talán kevésbbé döntő befolyású. 
Ez a tétel áll nevezetesen a magyar halászatra is, amely 
ma már nemcsak technikai ügyesség, hanem komoly 
eredményeket feltüntető gazdasági ág.

Hogy mily jelentőségű termelési ág a halászat, elég 
arra rámutatni, hogy Csonkamagyarországon ma a folyó
vizek és természetes tavak kereken 250,000 kát. holdon, 
továbbá a mesterséges viszonyok között műszaki beren
dezések segítségével létesített tógazdaságok (147 helyen) 
mintegy 15,000 kát. holdon megközelítőleg 65,000 méter
mázsa halhúst termelnek, kereken 100 milliárd korona 
értékben. Ebből a külföldre kivitelre kerülő mennyiség 
25,000 métermázsára tehető, amelynek mintegy 50 milliárd 
koronát kitevő értéke külkereskedelmi mérlegünk javára 
esik.

A nyugati országok — csak Bajor és Poroszországot 
említem — rég belátták ezen termelési ág fontosságát, 
s azért 1908, illetve 1916-ban a természettudományos 
kutatások legújabb eredményeinek felhasználásával min
den tekintetben modern intézkedéseket tartalmazó tör
vényeket alkottak, ezen termelési ágak emelése céljából. 
A régi törvényben megadott lehetőség keretein belül mi 
is elkövettünk mindent, hogy egyrészt a nyílt vizek hal
anyagának felfrissítésével, nemesítésével és szaporításával, 
másrészt a tógazdaságok létesítésének előmozdításával 
ezen termelési ágat minél jobban kifejlesszük, azonban 
mint már fentebb jeleztem, mindinkább érezhetővé válik 
ezen törekvésünk szilárd alapjának, a modern halászati 
törvénynek hiánya.

Legyen szabad itt még egy szempontot kiemelni. 
Ismeretes, hogy a trianoni békeszerződés figyelmen kívül 
hagyva Nagymagyarország vízrajzi egységét, az uj ország 
határait úgy állapította meg, hogy a határmentén igen 
sok helyen az utódállamokkal közös vizeink vannak. 
A halászat kérdését e vizeken nemzetközi egyezmények
kel kell majd rendeznünk. A bennünket környező államok 
legnagyobb részének egyáltalán nincs modern halászati 
törvénye és a közeli tárgyalásokon mindenképen előnyt 
fog jelenteni számunkra az, ha olyan törvényre támasz
kodhatunk, amely az ujabbkori igényeknek minden 
tekintetben megfelel.

Ezek után méltoztassanak megengedni, hogy rövi
den ismertessem az előttünk fekvő novella egyes fontosabb 
intézkedéseit.

Amit először is kiemelendőnek tartok, az az, hogy 
a novella egy régen felmerült kívánságnak tesz eleget, 
amikor a halászati jog szabatos meghatározására törek
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szik. Ez a régi törvényből egyáltalán hiányzott, amint
hogy hiányzott általában annak a keretnek precíz meg
állapítása is, ameddig a halászat gyakorlása és a tulaj
donjog gyakorlásának határa terjedhet. Természetesen 
ebből folyólag a novellában kifejezést kellett adni a 
nyílt és zártviz közötti különbségnek is.

A novella legfontosabb fejezeteinek kell tartanunk 
azokat, amelyek a mesterséges viszonyok között létesített 
tógazdaságok térfoglalását és további fejlődését vannak 
hivatva biztosítani. A szóbanforgó tógazdaságok újabban 
emelkedtek Magyarországon kiválóbb jelentőségre. Ez a 
jelentőségük minden tekintetben indokolt, hiszen a 
tógazdaságok vannak hivatva pótolni a természetes 
vizeknek a múlthoz képest csökkenő halhozamát. De 
nagy közgazdasági jelentőségük is van az említett gazda
ságoknak, mert általuk olyan területek válnak jöve
delmezővé, amelyeket egyébként semmiféle művelési 
móddal nem tudunk kihasználni. Legyen szabad itt 
különösen a vadszikek kihasználása tekintetében folyó 
kísérletre utalnom és e kísérleteknek arra a minden 
kétséget kizáró eredményére, hogy a szikesterületeken 
mesterséges viszonyok között létesült tógazdaságok min
den tekintetben rentabilisnek mutatkoznak.

A novella további szakaszai abból a szempontból 
érdemelnek figyelmet, hogy az ivadéknevelő helyek 
védelméről gondoskodnak és halászatunk egyik leg
égetőbb sebét gyógyítják akkor, amikor a tavaszi árvizek 
során különböző mélyedésekben, a töltések anyagmedrei
ben, a kubikmedrekben megrekedő halivadék megmen1- 
téséről intézményesen gondoskodnak. A halivadék meg
mentésére statuált intézkedések egész haltenyésztésünk 
jövőjének biztosítása szempontjából legnagyobb jelentő
séggel bírnak és a beterjesztett novellának kétségtelenül 
legnagyobb érdeme, hogy az eddig nem egyszer tapasz
talt katasztrofális halpusztulásoknak ilyképen elejét fogja 
venni.

Megemlékezem továbbá arról, hogy a tárgyalás 
alatt álló novella a halászati tilalmak kérdését is modern 
alapon rendezi. Amikor az 1888. évi törvény készült, 
a vizek halászatilag való művelése még szinte ismeretlen 
fogalom volt és a halállomány védelmét célzó tilalmakat 
jónak látták lehetőleg szigorúan megszabni és minden 
részletüket a törvénybe foglalva mintegy nagyobb súlyt 
adni azoknak. Ezzel azonban a kodifikátorok olyan 
merevségeket hoztak be a tilalmakba, amelyek ma már 
nem egy tekintetben gátolják az intenzív munkát, el
tekintve attól, hogy e tilalmak némelyike az újabb kutatások 
alapján meg sem indokolható többé s a törvényt végre
hajtó tényezőket sokszor kényes helyzetbe hozzák, mert 
amikor a törvény rendelkezéseitől nem tekinthetnek el, 
kénytelenek az okszerű gazdálkodás szabályait megsérteni. 
Az e tekintetben szerzett tanulságoknak figyelembe véte
lével a halászati tilalmak tekintetében a novella azt a 
helyes alapelvet statuálja, hogy a piacképes hal fogása 
lehetőleg kevéssé korlátoztassék, az ivadék védelme 
azonban a leghatékonyabban biztosittassék.

A régi törvénynek a halászati társulatokról szóló 
fejezete ugyancsak kiegészítést nyer, amennyiben a 
novellában a tagok járulékainak és hátralékainak be
szedésére történt gondoskodás, valamint gondoskodás 
történik arról is, hogy a társulatok működése, valamint 
a hatóság által bérbeadott területeken a bérlők üzeme 
felett az illetékes kormányhatóság által a főfelügyelet 
gyakoroltassák, végül változást igényeltek a régi törvény 
büntető határozatai is, egyrészt formailag a halászati 
tilalmak uj rendjének megállapítása következtében, 
másrészt lényegileg is, azért, hogy a büntetés a törvény

tételes rendelkezései és a törvény szelleme ellen vétőket
megfelelő hatékonysággal sújtsa. A novella büntető 
rendelkezései minden vonalon elkerülik a gazdaságok, 
nemkülönben az egyének zaklatását, azt az egyedül helyes 
szempontot azonban következetesen viszik keresztül, 
hogy a termelés és a termelés fejlesztésére hozott ál
dozatoknak a védelmét a legrigorózusabb eszközökkel 
biztosítják. Utóvégre is jogállamban élünk és a magán
tulajdon, nemkülönben a szerzett jogok tiszteletben tar
tásának alapján állunk, nem mellőzhető tehát, hogy 
értékes javak és jogok pusztítóit és konfiskálóit ne sújt
suk a törvény minden szigorával.

Ezekben voltam bátor ismertetni a beterjesztett 
halászati novella főbb intézkedéseit. Méltóztassanak 
megengedni, hogy mielőtt a szóbanforgó javaslatot elfoga
dásra ajánlanám, még egyszer kiemeljem a halászatnak, 
mint a legrégibb és a legősibb magyar foglalkozásnak 
mai nagy jelentőségét. Ha ki méltóztatnak menni a 
Mezőgazdasági Múzeumba, annak egyik legérdekesebb 
és legértékesebb osztályában, a halászati osztályban 
szemléltetően méltóztatnak látni azt, hogy mit jelentett 
és mit jelent a halászat a magyar nemzetre. A magyar 
kultúrának egy értékes darabját mutatja be ez a gyűjte
mény, amely előtt világot járó külföldiek is megilletődve 
állanak meg. De legyen szabad e helyütt utalnom azokra 
áz irodalmi emlékekre is, nevezetesen Hermán Ottó, 
Jókai Mór és más Íróink halhatatlan müveire, amelyek 
a magyar halászat dicsőségének emeltek ércnél maradan
dóbb emléket. Azonban mint már bevezető szavaimban 
említettem, a halászat ma már nemcsak tradíció és 
nemcsak romantika, hanem közgazdasági életünknek is 
jelentékeny faktora. És miután a beterjesztett novella 
a halászat közgazdasági jelentőségének további fokozására 
törekszik és újabb lehetőségeket kíván biztosítani e 
termelési ág nagyarányú expanzivitásának, tisztelettel 
ajánlom, méltóztassék a javaslatot úgy általánosságban, 
mint részleteiben elfogadni.“

Eszik-e a ponty télen?
I r ta : báró  Szurm ay Sándor, ny. honv. miniszter.

Ide s tova egy éve folyik erről a kérdésről a 
„Halászat“ hasábjain a vita. Párhuzamosan ezzel a kér
déssel tárgyaltatott a „duttyozás“ is, vagyis a téli 
pihenőre tért pontyoknak fogása horoggal. Bár a „Halá
szat“ szerkesztősége csak a duttyozás sport minősége 
tekintetében kérte ki véleményemet, én mégis kérem a 
szerkesztőséget arra, engedné meg hozzászólásomat a 
pontyok téli táplálkozásához is. Teszem pedig ezt egy
részt azért, mert nem igen tudom a két kérdést egy
mástól elválasztani, másrészt pedig, mert a ponty táp
lálkozásánál télen oly számos igen érdekes kérdést nem 
látok még teljesen tisztázottnak, melyeknek tisztázása 
pedig nézetem szerint természettudományi, biológiai, no 
meg horgászati szempontokból is föltétlenül szükséges. 
E cikk hasábjain elmondom tehát teljes objektivitással 
mindazt, amit a ponty téli táplálkozásáról tudok és 
felvetem a szerintem még tisztázandó kérdéseket, egy 
előző cikkben pedig már közöltem véleményemet a 
duttyozás sportszerűségéről.

Kétségtelenül megállapítottam magam is azt, hogy 
ősszel, midőn a hőmérséklet már alább szállt és az idő 
hűvösre fordult, a ponty többé természetes viszonyok 
között a szokásos csalikra már nem reagál, azt tehát 
horoggal, amit bekap, megfogni nem lehet.
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De megállapítottam azt is, hogy az az időpont, 
amidőn a ponty mondjuk „téli szállására“ összeverődik, 
jelesen amikortól kezdve már nem megy horogra, 
meglehetősen korán őszére esik. Néhány év előtt szem
tanúja voltam annak, amidőn a Duna egy zárt, sikvizü 
holtágában — mely csak tavaszi áradáskor kapott folyó
vizet — igen szép, de hűvös októberi időben egy ily 
pontyos téli szállásra a halászok rádobták a pöndör- 
hálót és az első dobásra 7—8 darab l  1 / 2 - 2 kilós, 
tehát majdnem egyforma szép nagy pontyot fogtak ki. 
Ugyanarra a helyre dobták még vagy ötször-hatszor a 
hálót és mindannyiszor belekerült a hálóba kevesbedő 
számmal több, ezekből az élénken fickándozó halakból. 
A harmadik-negyedik dobás után azonban egy pózná
val meg-meg bökdösték a fészket és megmagyarázták 
kérdésemre, hogy ezt azért kell megtenniük, mert a 
ponty mély gödröt túrt ki magának, melyből nem moz
dul ki, hacsak ki nem piszkálják és a háló a gödör 
fölött üresen húzódik össze és siklik el, -ínig meg
piszkálva mégis csak megmozdul a hal és a föléje terí
tett hálóba kerül. Úgy is volt. Erre és a következő 
dobásukra ismételt megpiszkálás után újólag több, 
— 4—6 drb. — ponty került ki a fészekből. Mindez 
egy négyzetölnyi területen történt.

Ugyancsak szemtanúja voltam és láttam, amint 
egy halászlegény szintén szép, hűvös októberi időben 
a csepeli holt Dunaág nádas partja mentén csónakon 
hellyel-közzel bebújt a nád közé, lehajolt a csónak 
oldalán- és kalapját levéve, azzal beárnyékolta arcát, 
hogy jobban lásson a fényesen tiszta viz fenekére. 
Kereste a szerinte ilyenkor már összeverődött pontyokat! 
Én akkor csukára horgásztam ott és később tudtam 
meg, hogy az ottani halászok a pontyfészkek felkutatása 
után szigonnyal fogják ki e szép állatokat oly mennyi
ségben, hogy egész- ladikrakományokat szednek össze 
és visznek piacra. A nád között persze nem használ
hatják a dobóhálót.

Mindezekből az a tanulság, hogy a ponty téli 
fészkéhez a legszivósabban ragaszkodik; sem a föléje 
került csónak, sem annak evezője, sem a nád mozgása, 
sem az ismételten dobóhálóval okozott zaj- és nyug- 
talanitás nem riasztja el fekvőhelyéről. De nem riasztja 
el a piszkálódás a doronggal sem, hacsak közvetlenül 
nem érinti testét. De tudjuk a győri horgászok tapasz
talataiból azt is, hogy a fészek fölött a jégen okozott 
hosszantartó nagy lárma a lékvágáskor sem nyugtala
nítja; de nem riasztja el végül a duttyozás és a szigo
nyozás sem, mert különben elmenekülne, úgy mint a 
melegebb évszakokban mind az a hal, amint csak 
megneszeii vagy észreveszi a veszélyt, mely közvetlenül 
nem is érinti. Biztosra vehetjük tehát azt, hogy talán 
néhány darab kivételével, melyet a fészekben megfogott, 
vagy megszűrt hal erősen megcsapdos, amely hal tehát 
esetleg elmenekül, a többit mind egymásután ki lehet 
fogni erre alkalmas eszközzel a nyugvóhelyről, sőt 
kisebb víznél talán alábukva, vagy búvárfelszereléssel 
alámerülve kézzel is ki lehetne emelni egyenként az 
egész fészket is.

Ezek után szinte azt hihetné az ember, hogy a 
ponty őszi összeverődése után valami téli álomfélébe 
merül, mert teljes apáthiával tűri el a legnagyobb zak
latást is és csak erős ütés, verés, csapkodás után a 
dobóhálózásnál mutatkozik teljes elevenségében, akkor 
ébred föl újból életösztöne. Erre vallanak az előző cik
kek valamelyikében olvasottak is, hogy t. i. a ponty 
duttyozáskor egyenkint horogra akadva, aránylag lom

hán, tehát ellenállás és védekezés nélkül tűri azt, hogy
a viz színére húzzák.

Az elmondottakból és az igen megbízható forrás
ból eredő előző cikkekből most már megállapíthatjuk 
azt is, hogy a ponty nemcsak a hűvös őszi időben és 
erős jégpáncél alatt,hever téli fészkében, hanem még a 
tavasz ébredésekor is, vizpezsdüléskor, amidőn beállott 
kisebb olvadás után a viz megárad. De ott hever a 
a ponty úgy az álló, valamint a folyóvizekben is, úgy, 
hogy a kettő között különbség nem áll fenn. Ebből 
pedig az is következik, hogy duttyozással a pontyot 
már hűvös őszi időben is épugy meg lehet fogni, mint 
a dobóhálóval vagy szigonnyal, nem kell tehát okvet
lenül bevárni az erős fagyokat.

A tapasztalat a mellett szól, hogy a ponty 
nem mozdul ki téli fészkéből ősztől fogva mindaddig, 
amíg a viz tavasszal valamelyest fel nem melegszik és 
étvágya, vagy jóétvágya ismét meg nem jön. A ponty 
étvágyánál is tudjuk azt, hogy az a viz felmelegedésé
vel mindig fokozódik, nyáron pedig szinte mohón eszik 
és gyarapszik. A tógazdaságokban nevelt ponty test
súlyából télen, a teleltetőkben tartva valami keveset lead, 
(aszerint, amint a teleltető vize hidegebb vagy melegebb, 
5—10%-ot) tehát a maga zsírjából is fogyaszt valamit. 
Mindezek teljes megbízhatósággal megállapított tények.

Derék biológusaink a Velenczei tóból télen ki
fogott pontyok béltartalmából megállapították most már 
azt is, hogy ezek a halak természetes viszonyok között 
télen sem szüntetik he táplálkozásukat. Ezzel szemben 
a horgászok velem együtt a gyakorlatban azt tapasz
talták, hogy a ponty a nyáron át legszívesebben fogyasz
tott eledelt késő ősztől tavaszig nem veszi föl és a tó
gazdák is a pontyot étvágya szerint etetik. Az etetést 
a viz lehűlésével fokozatosan csökkentik, majd a hűvö
sebb idő beálltával teljesen beszüntetik, mert az eledelt 
a hal már nem fogyasztja.

Mindezen teljesen megbízható, de ellentétes meg
állapításoknak mégis meg kell, hogy legyen a magya
rázata és én a magam részéről a következő négy 
alternatíva közül valamelyiket tudom elképzelni, mely 
alkalmas arra, hogy az ellentmondást megfejtse.

1. A ponty nem hagyja el téli pihenőhelyét és 
megéhezve ott turkál tovább a helyén és csak keveset 
eszik a neki megfelelő, csak az iszapban otthonos 
eledelből és pedig lárvát, csigát, álcát, de megveti a 
kiadósabb nyári, oly szívesen fogadott és a horgon is 
csaliként használt dolgokat, főleg növényi tápanyago
kat. Csak pontosan végzett bélvizsgálat szabad vízből 
származó halaktól nyáron és télen tudná megállapítani 
azt, hogy ez az eset valóban fennáll-e.

2. A ponty pihenőhelyét ritkán és csak egyenkint 
hagyja el amikor éhes és visszatér oda, amikor vala
mit talált és elfogyasztott. Szükséglete kevés lehet, mert 
ott fekszik legtöbbnyire fészkében, ahol a halak nagy 
zöme mindig tartózkodik. Ezt az eshetőséget is a bél
vizsgálat lesz hivatva megalapítani. Akkor tehetjük föl 
ezt az esetet, ha a téli bélvizsgálat oly növényi bél
tartalmat állapit meg a sikvizü, tehát nem nádas fészek
ben fogott pontynál, melyet pihenőhelyén az iszapban 
nem találhatott meg.

3. Elképzelhető az az eset is, hogy a Velenczei 
tóból télen fogott pontyok, melyeknek béltartalma vizs
gálat alá vétetett, oly helyen tartózkodtak állandóan, 
ahol a tó fenekén levő valamely melegforrás a ponty 
étvágyának megfelelő helyzetet teremtett, ahol tehát a 
ponty ép úgy evett, mint tavasszal, nyáron vagy ősszel, 
ahol tehát nem volt okuk megpihenni, hisz nekik meg
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felelő hőmérsékletű vizben élhettek. Ilyen melegvizü 
helyen a horgászatnak volna feladata megállapítani azt, 
lehet-e a pontyot rendes csalival ép úgy megfogni, mint 
a keszegféléket és a ponty békés természetű rokonait.

(Folytatása következik.)

TÁRSULATOK—EGYESÜLETEK.
Az O rszágos H alászati E gyesület választmánya f. évi 

október hó 10-én ülést tartott.
Jelen voltak: Dr. Dobránszky Béla elnöklete alatt Corchus 

Zoltán, Hirsch Géza, Kuttner Kálmán, Mócsy István, Répássy 
Miklós, Scheiber József, Zimmer Ferenc, ifj. Zimmer Ferenc, 
Dr. Unger Emil, Fischer Frigyes.

Távollétüket kimentették : báró Inkey Pál, Dr. Hirsch Alfréd, 
Kócsy Imre, dr. Lukács Károly és báró Szurmay Sándor.

Elnök üdvözölve a megjelent választmányi tagokat, az ülést 
megnyitja és felkéri az ügyvezető titkárt a tárgysorozat ismerte
tésére.

1. Titkár előadja, hogy a jelen választmányi ülés legfon
tosabb tárgya az egyesület eljárása a lengyel és német vámok 
ügyében. Teljes egészében felolvassa az egyesület részéről e tárgy
ban a külügy-, pénzügy-, kereskedelemügy- és föídmivelésügyi 
miniszter urakhoz intézett beadványt, melyben az egyesület a 
lengyel és német vámkérdésben teljes részletességgel feltárva a 
helyzetet, utalással ezen fontos termelési ág katasztrofális hely
zetére, kéri az illető miniszter urak leghatékonyabb közbenjárását 
a tekintetben, hogy a vámok mérséklése révén halexportunk a 
múlt évi mennyiséghez képest ismét eszközölhető legyen. Minthogy 
a lengyel kormány mindezideig csak ígéreteket adott, beviteli 
engedély azonban még egyetlen magyar cég részére sem adatott 
ki, az a látszata a dolognak, hogy a lengyel kormány mindaddig 
késlelteti a beviteli engedélyek megadását, amig a vámtételeket 
jelentékenyen felemeli, hallomásunk szerint az emelés az eddigiek 
tízszeresére fog történni s a bevitel m y  látszik csak ezen fel
emelés után lesz lehetővé téve. A vámok ily jelentékeny feleme
lése mellett azonban a magyar hal kivitele csaknem teljesen lehe
tetlen.

Titkárnak ezen jelentését az elnök és dr. Hirsch Géza, 
akik Lengyelországban személyesen eljártak, kiegészítik a hely
színén szerzett tapasztalataikkal, s a választmánynak bejelentik, 
hogy ők Lengyelországban minden lehetőt elkövettek arra, hogy 
a lengyel kormány a magyar álláspontot teljesen tisztán tu íja 
meg. Értesülésük szerint a lengyel kormány eljárása valószínűleg 
nem teljesen őszinte, mert dacára, hogy általános behozatali tilalom 
van, az orosz hal a lengyel piacon mégis állandóan szerepel.

A választmány a teendők hosszas megvitatása után egy
hangúlag megegyezett abban, hogy a magyar haltermelés és hal- 
kereskedelem érdekében erélyes intézkedésekre van szükség, s 
úgy a föídmivelésügyi minisztert, mint a külügyminisztert fel kell 
kérni arra, hogy Lengyelországgal szemben megtorló intézkedések 
megtételét mérlegelje. Hogy pedig ezen intézkedések mielőbb 
megtörténjenek, az egyesület nevében a miniszterelnököt is fel 
kell kérni arra, hogy az intézkedések érdekében teljes súlyát vesse 
latba. E célból utasítja a választmány a titkárt, hogy az egyesület 
elnökét, báró Inkey Pált, aki a miniszterelnök úrral személyes 
jó viszonyban van, távirati utón kérje meg arra, hogy fáradjon 
fel Budapestre és az egyesület kérelmét a miniszterelnök ur előtt 
személyesen tolmácsolja.

Az egyesület választmánya a német vámok emelése ügyében 
is a lehető leghatékonyabb eszközök alkalmazását határozta el. 
Taktikai szempontból a német vám tárgyalásánál talán célszerűbb 
lenne, ha a jugoszlávok tárgyalják le a vámokat, mert ezek feszé
lyezve nem lévén, sokkal agresszívebbek lehetnek. Minthogy pedig 
Magyarország Németországgal a legtöbb kedvezmény alapján van 
szerződve, a jugoszlávok által elérhető kedvezmény mireánk is 
fog vonatkozni.

2, Titkár megemlíti, hogy a német szakfolyóiratokban min
denütt olvasható, hogy a halászok gyakorlati és elméleti kikép
zése céljából tanfolyamokat tartanak. Ezzel kapcsolatban jelenti, 
hogy a halélettani állomás tagjai teljesen önzetlenül felajánlották, 
hogy egy 3 napos tanfolyam előadásait díjtalanul tartják meg. 
Kéri a választmány elhatározását, hogy ezen tanfolyam ügyében 
történjék-e intézkedés, s ha igen. minő legyen az,

A választmány beható tanácskozás után akként döntött, 
hogy a halászati tanfolyamok megtartását elvben helyesnek tartja, 
azonban nagyon kétes a mi viszonyaink mellett, hogy ezek a 
hozzájuk fűzött célt elérik-e. Mindazonáltal, hogy az érdeklődés 
ténylegesen megállapítható legyen, felhatalmazza az egyesület 
vezetőségét arra, hogy a tél folyamán felhívást bocsásson ki egy

ilyen halászati tanfolyam megtartása tekintetében s ahhoz képest, 
aminő érdeklődés mutatkozik, a tanfolyam megtartása tekintetében 
lintézkedés történjék,

3. Titkár bejelenti, hogy a hivatalos árjegyzés kiküszöbö- 
ése céljából a választmány múlt ülésén elhatároztatott az, hogy 
a nagykereskedők havonként közlik a nagykereskedelemben elő
fordult halárakat a titkársággal a célból, hogy a tényleg előfordult 
halárak az egyesület hivatalos lapjában közölhetők legyenek. 
Minthogy eddig csak egy cégnek a bejelentése érkezett, kéri a 
többi cég jelenlevő képviselőit, hogy a hal-árjegyzéseket pótlólag 
beküldeni szíveskedjenek.

A választmány felhatalmazza a titkárt, hogy az árjegyzéseket 
az illető cégektől esetről-esetre kérje be.

*
Ülés után a választmány megjelent tagjai társas vacsorán 

vettek részt.
Hogy egyesületünk elnöke, báró Inkey Pál, az egyesület 

ügyeit mennyire szivén viseli, annak bizonyságára el nem mulaszt
hatjuk megemlíteni, hogy a titkár a választmány határozatából 
kifolyólag 10-én, szombaton este táviratilag é rtesitette Öméltóságát 
arról, hogy a miniszterelnök urnái személyes közbenjöíte lenne 
szükséges. Erre elnök ur Öméltósága már vasárnap Budapestre 
utazott és hétfőn délelőtt eljárt és pedig igen eredményesen, az 
egyesület nagyfontosságu ügyében. F.

A D unaszekcső — D rávatoroki halászati tá rsu la t ez évi 
rendes közgyűlését folyó évi október hó 7-én Mohácson tartotta 
meg. A társulati igazgató a társulat évi működéséről szóló jelen
tésében többek között megemlékezett arról, hogy a társulat terü
letén az elmúlt évben 12 q. ponty és 1.500,000 süllő ikra helyez
tetett ki a halállomány felfrissítése céljából. Ennek fejében a 
törvényszerű és üzemtervszerü tilalom fel volt függesztve. Bemu
tatja az éjjeli halászatnak az országhatárt alkotó folyókon való 
szabályozása ügyében kiadott föídmivelésügyi miniszteri ren
deletet s egyben bejelenti, hogy a jugoszláv állammal való irat- 
kicsérélés során a társulat érdekeltségi kimutatásának és gazda
sági térképének megszerzése előreláthatólag meg fog történni.

Az érdekeltek között a kisbirtokosság aránylag kis terüle
tekkel oly nagy számban van képviselve, hogy a társulati bérösszeg 
felosztását, figyelemmel a halászati jogtulajdonosok személyében 
folyton beálló változásokra, egyénenként szinte lehetetlen végre
hajtani. E végből a társulat akként döntött, hogy a jogtulajdonosok 
legalább 50 kát. holdanként csoportokba álljanak össze, s minden 
egyes csoport egy vagy két megbízottat nevezzen meg, aki egy
részt a csoportot a társulattal szemben képviseli, másrészt fel
hatalmazással bir a jövedelemnek a csoportot illető részét átvenni 
és felosztani.

Az 1924/25. évi zárszámadás 17.000,000 K bevétellel szemben, 
3.600,000 K kiadással záratott le, úgy hogy pénztári maradványként 
kerek összegben 13.500,000 K mutatkozik.

Ezen pénztári maradványra való tekintettel az 1925 '26. évi 
költségvetés keretén belül járulékok kivetése nem lett megállapítva.

F.

VEGYESEK.
H alászait tanfolyam ot hirdet az Országos 

Halászati Egyesület lapunk mai számában. Ezzel meg
kíséreljük mi is azt, amit külföldi halászati egyesületek 
régóta nagy sikerrel, minden esztendőben több ízben is 
szoktak tenni. Ausztriában és Németországban a halászat 
terén munkálkodó intézetek és szakemberek egyik fő
feladatuknak tekintik, hogy a halászati egyesületek által 
rendezett ilyen tanfolyamokon hazájuk halászattal fog
lalkozó embereit, kezdve a halászati üzemek intézőivel, 
bevezessék azokba az ismeretekbe, melyeket a tudományos 
kutatások eredményeztek, s amelyek folyton fejlődnek 
és a gyakorlatban is szinte nélkülözhetetlenek. Az előadások 
olyanok, hogy azokat a müveit, diplomás intéző és az 
egyszerű halász vagy a halászmesterségre készülő ifjú 
is egyaránt megérthesse és munkájában haszonnal ér
tékesíthesse.

Sok különböző előképzettségű hallgató jelentkezése 
esetén azonban a tanfolyam ketté osztható, akként, hogy 
a magasabb és az alacsonyabb előtanulmányokkal biró 
hallgatóságnak külön tanfolyam tartatik.

Reméljük, hogy amidőn egyesületünk keretében
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K ö zp o n ti ir o d a :

BUDAPEST, V., BÉLA-UTCA 8,
Telefon 79—46. és 113—52.

Budapesti kereskedelmi telep és raktár:

BUDAPEST, IX., ERKEL-UTCA 3,
Telefon n ap p a l: József 48—48, é jje l: B udafok 128.

V e s z ü n k  és e l a d u n k  m indenfajta  h a la t m inden m ennyiségben, s z á l l í t u n k  sa já t tógazdaságainkbó l 
k itenyészte tt g y o r s n ö v é s ű ,  nem es egy» és  ké tnyaras  t e n y é s z p o n t y o t  és t e n y é s z a n y a p o n t y o k a t .

HALÁSZHÁLÓK
legjobb minőségű, 3—2-sodratú, hosszú
szálú kenderfonalból k é s z ü lt , úgyszintén, 
h a l á s z k ö t e l e k ,  inslég, horog, halász
cérnák  készen és megrendelésre kaphatók.

TZI:

H IRSCH FELD ÁRMIN
DEBRECEN, JÓZSEF KIR. HERCEG-U. 38.

- puha inslég
és kötél, hálófonal,

'^ 3  parafa-alattság, reb- 
zsinór

minden mennyiségben k ap ra ié

ÁDÁM MIKSA RÉSZY-TÁBSASAGKÁL BUDAPEST
Főiizlet:

IV., Ferenc József-rakpart 6-7.
A Ferenc József-híd és Erzséfret- 

híd között.
Telefon: József 61-48.

Fióküzlet:
VIL, Thököly-út 16.

A Keleti pályaudvar indulási 
oldalával szemközt.

T elefon: József 61-17

l í l l l l - I Í . É Í f l l l l l H B H I H I I I I I l l l l l . l l l l Í l i p i l B I ' B I I I H I H I B f l l l l H H l l B I B B I i H I - Í I I B I M l l l l l l Í ' 1

m Központi iroda :
1 BUDAPEST,
m V., Alkotmány-utca 20.

m

Halászati és gazdasági felszerelések:
halászcsónakok, haltartók , csónakbárkák, apacsutok, nádvágókések, 
csáklyák, húzó- és korm ányevezők (kőrisfából), s p o r t - é s  luxuscsónakok, 
evezők. K ö t é l á n í k i  ruhaszárítókőtéí,. rudalókötél, nyakló, űiarita- és 
borjűkötél, is tráng , szántógyeplü , nyereg  stb. g y ártá sa  és e ladása

Az ártík  k iválóságáró l 
szem élyesen 

m e g g y ő ző d h e t!

HIRMANN ISTVÁN I P A R T E L E P E I  V Á C
B T elefon : 179-51. KÓSDI-ÚT 52. ® (Vasút mellett.) © TELEFON 72. K érjen á r a já n la to t!
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( Kőzp. V ásá rc sa rn o k : József 48—94. ' 
T E L E F O N  l Iroda V ám ház-körűt 13. „  35—39.

{ Fiók-üzlet József-tér 13. ,, Í50—65
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H A LER TEK ESITO  RESZVENYTARSASAG
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TELEFON nappal: J Ó Z S E F  I Í 3 - 5 4 ,  BUDAPEST T E L E F O N  éjjel: J Ó Z S E F  4 S - 0 6 .

ÁRUSÍTÓ HELY: TELEP ÉS IRODA :

IX., KÖZPONTI VÁSÁRCSARNOK k ö z p o n t ! i r o d a . IX., C S A R N O K - T É R  5. SZÁM.
V., SZÉCHENYI-UTCA 1.

TELEFON : 154-44, 154-45. ' :;:r:..

MEGVESSZÜK tógazdaságok egész halterm ését, SZÁLLÍTUNK a Magyar Tógazdaságok Részvénytársaság kezelésében levő 
tógazdaságokból elsőrendű gyorsnövésű cseh és bajor egy- és kétnyaras pontyokat, anyapontyokat s minden más tenyészhala t 
és megtermékenyített fogassiillő ikrát, valamint etetési üzemre berendezett tógazdaságok részére különféle haltakarm ányt.

Nyomatott a váci kir. országos fe yintézet könyvnyomdájában.
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