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(Előadta az O. H. E. 1924. ápr. 10-én tartott közgyűlése után)

A trágyázó anyagok alkalmazása a halastavak termő- 
képességének fokozása céljából újabb keletű dolog, a 
mezőgazdasági termelésben már régóta használják fel. 
Hogy a halastógazdaságbán ma oly nagyon előtérben 
álló kérdéssel kissé alaposabban foglalkozhassunk, szük
séges, hogy a trágyaként szolgáló különféle anyagok 
tulajdonságait a mezőgazdasági növénytermeléssel kap
csolatban közelebbről megismerjük.

Míg az állati anyagcsere a szerves anyagot: fehérjét, 
szénhidrátot és zsírt széndioxid víz és ammóniává oxi
dálja, addig a növény a legbonyolultabb összetételű 
szerves vegyületeket építi föl a napfény hő s asszimi
lációval és a gyökérzet segélyével a talajban oldott 
állapotban jelenlévő tápsókból.

Az oldott tápanyag a növények sejtjein keresztül 
ozmosisnyomás segélyével diffundál, amit a sőoidatok 
és a sejtnedv töménysége közti különbség idéz elő, a 
nedvkeringést elősegíti még a párolgás is.

A talaj az állandó növénytermelés következtében táp
sókban fokozatosan szegényebb lesz és ha akivonttáp- 
anyagok pótlásáról idejében nem gondoskodunk, a talaj 
kimerül. Ezen a bajon a trágyázás van hivatva segíteni. 
A trágyázást eleinte ötletszerűen és terv nélkül hajtották 
végre,sokszor hamis feltevésekből indulva ki; volt idő, 
mikor a humuszt tekintették annak, amiből a növény 
a szénszükségleíét fedezi, ma tudjuk, hogy ezen fel
fogás téves volt. Hosszú időnek kellett elmúlnia addig, 
míg a múlt század negyvenes éveiben Liebig a növé
nyek tápanyagfelvételének tanulmányozásával a trágyá
zás elméletének alapelveit fektette le.

Liebig szerint a növény tápanyagfelvétele a talaj
ban minimális mennyiségben jelenlevő tápanyaghoz

igazodik s ahhoz mérten veszi fel a többi tápanyagokat j 
is; ez a Liebig-féle minimum törvénye. Hiába van ; 
tehát sok foszfor, sok nitrogén, ha a kálium minimum- . 
bán van, a növény csak a minimális kálium mennyisé
gének arányában fogja felvenni úgy a nitrogént, mint 
a foszfort, ha tehát azt akarjuk, hogy a növényzet a 
jelen esetben a nitrogént és foszfort jobban értékesítse, 
gondoskodnunk kell, hogy a talaj több káliumot kapjon.

A növényi tápanyagok, amelyek a növények testének 
felépítésére szolgálnak, amelyek fejlődésükre nélkülöz
hetetlenek, szervetlen vegyületékből állanak és a talajból 
származnak, kivévén a szenet, amelyet a növény asszi
milációjakor a levegő széndioxydtartalmából vesz fel.

A növényi tápanyagok a következők: a nitrogén, 
foszfor, kálium, mész, magnézia, vas, klór, kén, kovasav ; 
ezen tápanyagok közül a nitrogén, foszfor és kálium 
a legfontosabbak, a nitrogén és foszfor mint fehérje
alkatrész, a káliumnak fiziológiai szerepe még nincsen 
teljesen felderítve, annyit azonban már megállapítottak, 
hogy káli nélkül a klorofill testek nem tudnak asszi
milálni és nem tudnak szénhidrátokat termelni, ezek 
sem egymást nem pótolhatják, sem mással nem pótol
hatók; ha bármelyik ezek közül hiányzik vagy elég
telen mennyiségben van jelen, a növény nem tenyészik 
jól, elsatnyul és végeredményben elpusztul.

A felsorolt tápanyagok a növénytermelés kapcsán 
előbb-utóbb kimeríttetnek, egyik korábban, másik 
későbben, rendszerint leghamarabb a talaj foszfor- 
tartalma, azután a káliumtartalom és végül a nitrogén
tartalom merül ki, ez utóbbit a növény nitrát és ammó
niák alakjában képes csak felvenni, vannak azonban 
növények, az úgynevezett pillangósvirágúak, amelyeknek 
gyökérzetén élősködő baktériumok magát a légköri 
nitrogént (talajban lévő) tudják hasznosítani (nitrogén 
gyűjtők). '.

A három fontos tápanyag, foszfor, kálium és nitrogén 
évente pótlandó oly arányban, am ily arányban a növény- 
termelés azokat a talajból kivonja; a többi tápanyag a
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talajban Rendszerint bőséges mennyiségben van jelen, 
legfeljebb a mésznek pótlásáról kell néha gondoskodni, 
miáltal a talajban jelenlévő tápsók oldhatóbb formába 
viietnek által, amit márgázás és gipszezéssel érhetünk el.

Ezek előrebocsátása után áttérek a trágyák ismerte
tésére. Két főcsoportját különböztetjük meg a trágyáknak, 
a természetes és a mesterséges trágyát; a természetes 
trágyát még főtrágyának is, a mesterséges trágyát kon
centrált trágyának nevezik. A természetes trágya rend
szerint magában a gazdaságban termelődik, a mester
séges trágyát a kereskedelemben kell beszerezni.

I. Természetes trágyák.
Az istállótrágya az összes trágyaféleségek között, 

növénytápláló és talajjavító kettős tulajdonsága miatt 
a legfontosabb, a növények táplálására szolgáló összes 
tápsókat tartalmazza és azonkívül még kémiailag és 
fizikailag is igen kedvező hatással van magára a talajra, 
annak humusztartalmát fokozva, lazábbá téve megóvja 
a kiszáradástól, szabályozza annak nedvességtartalmát 
és megakadályozza a talajban lévő tápsóknak csapadék 
révén való kilúgozását; ez utóbbi a talajban foglalt 
kolloidoknak is a feladata.

Az istállótrágya rendesen az alomnak használt szal
mából és az állatok ürülékéből és vizeletéből áll. 
Alom céljaira még a lombos és tűlevelű fák leveleit, 
tőzeget, fűrészport és földet is felhasználnak.

Az istállótrágya összetétele igen változó szokott lenni, 
némi tájékoztatást a következő adatok nyújtanak, ame
lyek friss szarvasmarhatrágyára vonatkoznak :

Összes nitrogén *) 042% , foszforsav 049% , káli 0’52% , 
mész 0 4 3 % , magnézia 046% , kénsav 042% , száraz 
maradék 22 53% , ennek zömét szerves anyagok képezik. 
Ez adatokból látjuk, hogy a fontosabb növényi táp
sókból foszforsavat tartalmaz aránylag legkevesebbet, 
úgyhogy intenzív gazdálkodás esetén istállótrágya mel
lett is a foszforsav pótlásáról kell gondoskodni.

A komposzttrágya is ebbe a csoportba sorolható. Kom- 
poszttrágyává minden trágyaértékkel bíró hulladékanyag 
feldolgozható, magában rendszerint nem használható 
trágyának, ellenben komposzttá alakítva értékes trágyává 
alakul, sajátságai megegyeznek az istállótrágya sajátságai
val ; összetétele a felhasznált anyagok szerint más és más.

Ide sorozhatjuk még az ürülék-(fekália-)trágyát is. 
Az emberi ürüléknek trágyaként való felhasználása az 
ó-korba nyúlik vissza, a legkülönbözőbb népek hasz
nálták fel erre a célra, Ghánában és Japánban, ahol 
aránylag kevés az állatállomány még ma> is a legfon
tosabb trágyát képezi.

Kulturállamokban mostanáig általánosságban még 
nem használják fel az emberi ürüléket, ami pénzügyi, 
szállítási és közegészségügyi okokra vezethető vissza.

Nitrogén (N) foszforsav (P2 0 B) és káli Ó) 
tartalmát a következő adatok tüntetik fe l:1) 7Vl'06°o, 
P g 0 5: 023% , K 20 :0 -2 2 % . Végül felemlítendő még a 
városi csatornaszennyvíz is. Ma, amikor a mezőgazda
ságban úton-útfélen a trágyahiányról hallani panaszokat, 
amikor a műtrágya igen költséges, a csatornázott városok 
mentén teljesen ingyen rendelkezésünkre álló trágya, a 
városi csatornaszennyvíz önként kínálkozik fel, csak ki 
kellene használnunk, A városi csatornaszennyvíz az összes 
trágyázó anyagokat tartalmazza erősen felhígítva, úgy hogy 
öntözése bolgárkertészettel kapcsolatban, vagy pedig per
metező-öntözésre előnyösen volna felhasználható és így 
az öntözés a trágyázással volna egybekapcsolható.

A következőkben tájékozásképpen Árad város csatorna
szennyvizeiben foglalt fontosabb tápsótartalmat soro
lom fel.*)

1 m3 szennyvíz tartalmaz átlagos értékben 159-8 gr. 
nitrogént, 2 4 7  gr. foszforsavat (P2 0 5) és 88-6 gr. 
kálit {K2 O).

II. Műtrágyák.
Egy másik csoportja a trágyáknak a kereskedelemben 

beszerezhető trágyák, az úgynevezett műtrágyák.
Ezek között legfontosabbak a foszforsavtartalmúak. 

Megkülönböztetünk vízben oldható foszforsavtartalmút, 
a szuperfoszfátot és kettős szuperfoszfátot, citromsav és 
citrátoldatban oldhatót: Thomassalakot, praecipitátot stb.

A műtrágyagyárak a természetben előforduló old
hatatlan trikálciumfoszfátokat [Ca3 ( P 0 4)2] vízben old
ható monocalcium foszfátokká [Ca//2( P 0 4)2] ala
kítják át, e célból a nyersanyagot aprítják, porráőrlik 
és kénsavval föltárják. Eleinte csontokból készült a 
szuperfoszfát, amely azonban a mezőgazdaság foszfor- 
trágyaszükségletét csak részben lett volna képes 
fedezni. Ma a szuperfoszfát legfőbb nyersanyaga az 
apatit nevű ásvány, amely 96%-ban trikalcium foszfát
ból és kálcium fluoridból áll, az apatit az összes a ter
mészetben előforduló foszfátok ősforrása.

A szuperfoszfátgyártás szempontjából legfontosabb 
foszfát-lelő helyek: az északamerikai Floridában, a 
Csendes-Óceán szigetein és az északafrikai Tunis és 
Algírban lévő hatalmas telepek, kevésbbé jelentősek: 
az oroszországi (Podolia) foszforitok, a belga Liege és 
a francia Somme vidéki foszfátok.

A szuperfoszfátok raktározásakor a vízben oldható 
foszforsavtartalom egy része oldhatatlanná, illetve citrát
oldatban oldhatóvá alakul át, ezt különösen a nyers
anyagban levő vas- és aluminiumvegyületek segítik elő.

Kettős szuperfoszfátok.
Készítésük oly módon történik, hogy alacsony fosz- 

forsavtartalmú foszfátokból hígított kénsavval foszfor- 
savat állítanak elő, ez magas foszfortartalmú nyers
anyagra hatva 35—50%  vízben oldható foszforsav- 
tartalmú szuperfoszfátokat eredményez. Ezeket különö
sen ott alkalmazzák, ahol a magas szállítási költségek 
azt szükségessé teszik; pl. tengerentúli szállítások ese
teiben.

A kettős szuperfoszfátgyártással kapcsolatban indif- 
ferens voluminosus anyagokból is kezdtek foszfortrágyát 
csinálni, így a tőzeg, fűrészpor és cserhéjnek foszfor
savval való átitatásával.

Citromsavban, illetve citrátoldatban oldható foszfor- 
savtartalmú trágya a Thomas-salak, amit az acélgyár
tásban az acélnak foszfortalanításánál nyernek, eleinte 
mint értéktelen hulladékanyag nagy tömegekben halmo
zódott fel a vasművek telepein, csak mióta felismerték 
a nagy értékét, azóta az acélgyártásnak igen fontos 
melléktermékévé vált és ma már nélkülözhetetlen fosz
forsavas műtrágya, foszforsavtartalma O J  12— 20%  
finom porrá őrölve alkalmazzák, hatása lassúbb a szuper
foszfátokénál.

A dikalciumfoszfát (praecipitat) az enyvgyártás mellék- 
terméke, azonban előállítható még csonthamu, csont
liszt és őrölt foszfátokból is, sósavval való kezeléssel, 
miáltal az ásványi alkatrészek oldódnak; az oldatból 
mésztejjel csapják ki a dikalciumfoszfátot Ca2 //2 (PO  4)2. 
A praecipitat 30—40%  foszforsav (P2 0 5) tartalmú.

*) Malmi G y.: Az aradi csatornaszennyvíz tisztító telepe.l) O. Lemmérmann: Düngerlehre.
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Az úgynevezeít vegyes trágyák vízben oldhatatlan 
foszforsavat és nitrogént is tartalmaznak. Ilyenek a 
a csontliszt, amely zsírtalanított állapotban 4'8—5-3%  
nitrogént és 20—22%  foszforsavat (P20 5), gőzölögtetett 
állapotban 3—4%  nitrogént és 22— 24%  foszforsavat 
tartalmaz.

A csontlisztek foszforsavtartalma főként oldhatatlan 
trikalciumfoszfátból és 10% citrát-oldatban oldható fosz
fátból áll, az enyvtelenített csontlisztet kénsavval föl
tárva, annak foszforsavtartalma vízben teljes mértékben 
oldhatóvá válik; ugyanúgy feltárva a zsírtalanított és 
gőzölögtetett csontlisztet, annak foszforsavtartalma csak 
részben alakul át vízben oldhatóvá.

Ide tartoznak még a halliszt és húsliszt. A hallisztet 
különösen Norvégiában, Japánban és Amerikában a 
halkonzervgyári hulladékanyagból állítják elő; 8— 10%  
nitrogén- és 12% foszforsavtartalommal.

A húslisztet vágóhídi hulladékanyagokból és az el
hullott állatokból állítják elő.

Végül ide sorolható még a guanó, amely a pelikánok 
és pinguinek ürüléke, Perunak csapadékmentes száraz 
kiimája alatt található; foszforsavtartalma citrátoldatban 
oldható, kénsavval való feltárással vízben oldható mó
dosulatba vihető át.

A guanók összetétele igen változó, a jobb minőségű 
guanó 6‘4%  vízben oldható és 5'2°/° citrátoldatban 
oldható foszforsavat, 14%  nitrogént és 2-7°/o káliumot 
tartalmaz. (Folyt, és vége köv.)

Hol, mikor és mire horgásszunk?
írta: báró Szurmay Sándor, ny. gyalogsági tábornok.

(II. közlemény.)

Annak a sporthorgásznak, aki a Duna ezen szaka
szának közelében lakik, különösen pedig az, akinek 
földje, kertje vagy háza a Dunaparton fekszik, az el
mondott sanyarú viszonyok dacára sem kénytelen 
lemondani a horgászatról, ha egy kis fáradságtól és 
ugyanilyen áldozattól nem riad vissza. Teremtsen a 
a halak számára a parttól horoggal elérhető távolság
ban 1— 1kméteres vízmélységnél búvóhelyet és hama
rosan látni fogja, hogy az apró halfélék szívesen for
golódnak körülötte, már pedig az aprókat szívesen 
követik a nagyok is, különösen a rablók: a csuka, 
süllő, sőt a harcsa is. De a ponty is felkeresi azt a 
helyet, ha néha ritkán etetjük. Ezt a búvóhelyet pedig 
nagyon könnyen elkészíthetjük oly módon, hogy egy 
kiszáradt, vagy télen kivágott fűz- vagy más fát (annak 
törzsét és levélnélküli koronáját) megnehezítve reákötött 
néhány nagyobb kővel vagy téglával nyár elején a 
koronával lefelé a víz fenekére sülyesztünk és ott 
hagyunk késő őszig. Ez jobb a kőhányásnál, mert a 
homok és iszap nem temeti be. Zöld lombos fa nem 
jó, mert levelei rothadásnak indulnak és azt a halak 
nem szeretik. Csak szükségből menekülnek oda a 
veszély tartamára.

Lényegesen jobbak a viszonyok a Dunának Budapest 
alatt levő részeiben. Jobbak pedig elsősorban azért, 
mert a víztulajdonosok jól szervezett és jól működő 
halászati társulatokká alakultak és a víz halivadékkal, 
jelesen pontyokkal való benépesítéséről gondoskodnak 
minden évben, másodszor pedig jobbak a viszonyok 
azért, mert a folyammeder síkföldön való fekvésével a 
halszaporulatra a természettől is lényegesen kedvezőbb 
viszonyokat nyújt, dacára annak, hogy a Dunának ezen 
része igen szépen van szabályozva és a szabályozott

meder főképpen ott, ahol a régi Duna nagy kanyaru
latait átvágták, vagy ahol a túlszéles medret szűkebbre 
szabták, kőtöltések közé van szorítva. Az ekként kelet
kezett holt Dunarésznek kitöltését a természet évtizedes 
munkája van hivatva elvégezni, az árvizek után vissza
maradó iszappal. Ez a munka most is folyamatban van, 
de a holt részek legtöbbje még összeköttetésben van a 
szabad Dunával, vagy csak árvízkor kerül összekötte
tésbe, amikor az utóbbi mindig egy-egy új iszapréteget 
lerak. Ezek a holt dunarészek szolgáinak kitűnő ívó
helyekül a halak számára és ezekben jól védetten, 
csendes vízben nőnek fel, jó táplálék mellett az apró 
halak, míg oly nagyságot érnek el, hogy már a szabad 
Duna medrében is megkereshessék táplálékukat. De 
ezekbe a nagy Dunával összeköttetésben levő holt 
részekbe bocsájtják a halászok azokat az apró, néhány 
dekás pontyocskákat is, melyeket a tógazdaságokból 
minden tavasszal hozatnak, itt ezek oly bő táplálékot 
találnak, hogy augusztus-szeptemberig % , sőt 1 kilósra 
is megnőnek. Magam is fogtam ilyen pontyokat Kócsy 
Imre dunaföldvári halászmester vendégszeretetéből sza
kaszában, és ezeknek a pontyoknak azonosságát a 
tavasszal kieresztettekkel abból a tényből lehetett min
den kétségen felüli módon megállapítani, hogy utób
biak között nagyobb számban voltak tükörpontyocskák is, 
amilyen akkor került először a Dunába és én azokból is 
fogtam többet ily óriási módon megnövekedve egy nyár 
folyamán. Ebből is látnivaló, hogy mennyire érdemes ily 
parlagon álló vizeket benépesíteni és az ott felhalmo
zódott haltáplálékot halhússá átváltoztatni, mert ez a 
hozatal, a beeresztés és a kifogás munkáján kívül más 
dolgot és költséget nem okoz és ősszel, télen már ezen 
halaknak talán egynegyede vagy egyharmada piaci 
árúként kerül eladásra, a többi nő tovább, a következő 
nyáridőben. Megkönnyíti ezen pontyok kifogását a 
pontyok érdekes viselkedése — és ezt minden sport
horgásznak is tudnia kell — hogy akkor, amidőn a víz 
a normális állás felé apadóban van, nehogy beszorul
janak védett helyükre, kivonulnak az utolsó darabig a 
nagy Dunába és amikor újból árad a víz, ismét vissza
húzódnak a csendes helyre, ahol az újból víz alá került 
földön ismét találnak terített asztalt. Három évvel ezelőtt 
voltam Múzsa Gyula horgászpajtásommal Apostagon, 
ugyancsak Kócsy uram vizénél, mikor az apadóban volt. 
Ott ketten pontyot egész nap csak — gondolom — 
két darabot tudtunk fogni egy ilyen védett területen. 
Estefelé Kócsy meghúzatta a talán kétholdas területet 
és egyetlenegy ponty sem volt a hálóban, mert már 
mind kimentek a nagy Dunába és ami még aznap 
ott volt, azt mind kifogtuk horoggal. Néhány hét múlva, 
amidőn újból találkoztam Kócsyval, elmondta, hogy 
távozásunk után, amidőn a Duna ismét valamelyest 
áradt, újból végighuzatta a hálót ugyanazon a helyen és 
2 métermázsa pontyot fogott ki ezzel az egy húzással.

Pontyot tehát a magyar Duna alsó részein mindenütt 
lehet fogni, ha a fentieket szem előtt tartjuk. De fog
hatunk ragadozó önt és ezüstös balint is a kőtöltés 
egyik-másik végén, ahol a víz sebesebben sodródik, 
vagy ahol a töltésen átbukdácsol. Ezeken a helyeken 
igen ritkán akad süllő is, de ezekből a nemes halakból 
szégyenletesen kevés van a Dunában, melynek vizében 
azonban kitűnően megél. Nem tudjuk eléggé hibáztatni 
és megbocsájthatatlan bűnnek tartjuk azt, hogy ezek 
szaporítása érdekében semmi sem történik, pedig meg
számlálhatatlan millió süllőikra kihelyezését meg
bírná a Duna vize és ezek már a második évben, a 
35 centiméteres törvényes mértéket elérve óriási hasz-
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not' hoznának a termelőknek és a magyar közgazda
ságnak. Foghatunk továbbá a szóban levő levő terü
leten márnát, sügért, domolykót, csukát és az apró 
fehér halak minden fajtájából, no meg nagy ritkán 
harcsát is. De utóbbiról talán adott alkalommal külön 
cikkben emlékezünk meg.

Még a Balatonról és a Velencei tóról kell megem
lékeznünk. Előbbinek szép vize, azon sporthorgászok
nak, akiknek módjuk és alkalmuk van arra, hogy 
mellette nyaralhatnak, vagy rövidebb-hosszabb időt ott 
tölthetnek, igen kellemes horgászatra ad lehetőséget. 
Foghatunk ott, különösen a zalai part mentén húzódó 
nádasok vízfelőli szélén igen szép pontyokat. A mólók 
mentén és a kikötőhidak, csónakházak, fürdőkabinok 
árnyékában, ha egy-két méter mély a víz, süllőket szép 
számmal, de ezen süllőkkel csak az a baj, hogy leg
többje nem üti meg a törvényes 35 cm. hosszat, a 
rövidebbeket tehát vissza kel! ereszteni a vízbe. A part
menti szabad vizeken gyakran látjuk a ragadozó őn 
garázdálkodását, melyre szintén érdemes kivetni a hor
got. Az alsóörsi mólóról fogtam egyszer egy 2 kilós 
harcsát is, mely a móló kövei mellett, a fenéken feküdt 
lesben. Iszapos helyen akad compó és mindenütt talá
lunk sügért és a fehér halak sokféle fajait. Balatoni 
fogast, vagyis a lV a . kilónál nagyobb süllőt csakis az 
Aliga mellett és attól délre fekvő vizeken, de nem a 
parton, hanem a beljebb fekvő akadékokon (sziklás 
fenék fölött) lehetne fogni horoggal, amidőn ezek a 
nagy halak csapatostól rövid időre odavándorolnak, a 
nagy meleg beálltával, július folyamán. Ehhez azon
ban hosszabb ottlét és bizonyos előkészületek szük
ségesek.

A Velencei tóról közérdekű adataink nincsenek, de 
pontyra, csukára és mindenféle apróbb halakra ott is 
bizonyára sikerrel lehet horgászni.

Még az olyan halastavakról kell megemlékeznünk, 
melyekben a magyar tógazdák a halakat mesterségesen 
tenyésztik, melyekben tejút sok a hal és fogásukra bő 
alkalom kínálkoznék. A horgászat ily tavakban körül
belül olyan, mint a vadászat sűrűén benépesített vadas
kertben, ahol főkép télen, az etetők körül forgolódó 
egyes egyedeket gyalog, vagy kocsin cserkészve köny- 
nyen elejthetjük. A pontyos tóban a halak sűrűn követik 
a halász csónakját, amidőn kimegy, hogy az eledelt a 
póznákkal jelzett etetőknél kiszórja és amidőn ez meg
történt, rögtön hozzá is fognak annak felszedéséhez, 
miközben természetesen gyanútlanul a netalán oda
dobott horgos csalit is sűrűn bekapják. így sorra ki 
lehet húzni a pontyokat. (Folytatjuk.)

Miért drága a hal ?
Miért oly drága a hal, hiszen ez a vízben terem és 

nincs is költség rá, ez az Isten adománya. Rendszerint 
ezzel jönnek a napilapok és hoznak hasábos cikkeket, 
megvádolva a termelőket és a kereskedőket, hogy 
uzsoraárak,, amit egy-egy kilogramm halért kérnek, de 
fáradságot senki nem vesz magának, hogy meggyő
ződjék, hát miért is oly drága a hal? Engedtessék meg 
tehát, hogy megvilágítsam kissé a dolgot.

A közönségnek először tudnia kell, hogy ma Magyar- 
országon ősztől tavaszig túlnyomóan tenyészhal kerül 
a piacra. Tenyészhalnak nevezzük azt a pontyhalat, 
amelyet mesterséges tógazdaságban termelnek és épp 
úgy etetnek, mint bármely más hízóállatot; ugyanazzal 
a takarmánnyal is, t. i. tengeridarával. A tavakat épp

úgy kell karbantartani, mint más termőföldet, vagyis 
épp úgy kell időnkint trágyázni, vagy évente műtrá
gyázni. Ezenkívül a vízzel lévén dolga a tógazdának, 
a tó töltéseit, műépítményeit is évente javítani kell. 
Molnárokkal kell a vízhasználatért küzdenie. Minden nem 
tógazda szomszédja ellensége és a legkisebb talajvízre 
is ráfogja, hogy a szomszédos tógazdaság elöntötte 
rétjét, szántóföldjét és milliárdos károkat okozott. Lénye
gesen nagyobb költséggel termel, mint a mezőgazda 
és épp úgy ki van téve a rossz termésnek, mint az. 
Esős, hűvös nyáron nem esznek jól a halak, nem fejlőd
nek, ezért holdankint már lényegesen kevesebb terem. 
Betegségek lépnek fel, megtizedelik a halállományt. 
Mindez nagyon befolyásolja a termést és az árakat is. 
Az árakra azonban nagy befolyással vannak a minden
kori húsárak. A nagyközönség rendkívül nagy halbarát 
szereti a halat, ha vendégségben van és ott kapja, de 
ha vennie kell, akkor drága, idehaza a fogyasztás tehát 
minimális. Magyarország nem halfogyasztó ország és 
így a halászat részére külföldön kell piacot keresnünk.

Tekintve, hogy halgazdaságaink nagyrészét a leg
intenzívebben kezelik, számuk pedig folyton szaporo
dik,- a halprodukció is évről-évre nő. így hát nem elég, 
hogy csak megkedveltessük a közönséggel a halat, de 
elő is kell segítenünk a fogyasztását. A halkereskedők
nek ilyen viszonyok között úgy a fogyasztóval, mint a 
termelővel meg kell birkózniok, akik közül mindenik 
azt hiszi, hogy a ha!kereskedő valami rendkívül nagy 
haszonnal dolgozik. Pedig a kereskedő helyzete egyál
talán nem rózsás.

Nézzük csak meg közelebbről a halnagykereskedel
met, mi mindenre van szüksége, hogy üzletét folytat
hassa. Elsősorban ahol telepe van, ott a folyón kell a 
forgalmához mérten egy vagy két nagy halászbárkát 
tartania, amelybe a felhozott halakat élve elraktároz
hatja. Ahhoz ismét, hogy a halászbárkába élve elhoz
hassa, kell különleges berendezésű halszállító kocsikkal 
bírnia. Ezek ismét kétfélék, vagy motoros üzeműek, 
vagy élennyel tápláltak. A kocsik maguk rendes két-, 
három- vagy négytengelyes fedett vasúti kocsik, amelyek 
medencékkel vannak felszerelve a víz befogadására. 
A motoros üzeműekben benzinmotor van és ez hajtja 
a szivattyút, amely szivattyú állandóan cirkuláltatja a 
vizet. A motorhoz természetszerűen megfelelő gépész 
kell. Az élennyel tápláltaknál a motor helyett éleny- 
palackok vannak elhelyezve és ezen palackok száján 
van a feszmérőkkel ellátott nyomáscsökkentő szelep. A 
feszmérők egyike a kiömlő éleny nyomását, a másik 
a fogyasztást mutatja. Ezen feszmérőkből cső vezet a 
bazinba és ennek végén van az ú. n. porlasztó, amely 
az élenyt elosztja a vízben. Szükségesek még az ú. n. 
aquariumok, amelyekben a bárkából felhozott előhal 
áll, amíg eladják. Ezek a kisebb tartányok levegőzővel 
vannak ellátva. Kell még az üzlethelyiség is, ahol a 
kereskedő kereskedelmi tevékenységét fejti ki. Végül az 
apróbb dolgok, mérlegek, kosarak, hordók és a vasúttól 
való behozatalhoz egy vagy két tartány és ha nincs 
saját fogata vagy teherautója, úgy a vasúttól való be
hozatalt méregdrágán fuvarossal kell eszközöltetnie.

Ha pénzben akarjuk kifejezni azt a minimumot, 
amire egy nagykereskedőnek üzemtőkében, részben 
befektetésben, részben forgótőkében szüksége van, úgy 
a mai értékben legalább két milliárdot kell számításba 
vennünk. Ezt kell kamatoztatnia. A halszállítókocsikat 
másfélévente, tehát három évben kétszer kell a MÁV. 
főműhelyébe felülvizsgálatra küldenie és ez a mai viszo
nyok mellett a legolcsóbban a mázolással együtt mintegy
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35 millió koronába kerül, vagyis három évre volna 
70 millió! ez a theoria, a praxisban, sajnos, évente 
kerül a nyári hónapokra vizsgálatra és így évente kell 
a 35 millió koronát fizetni, ez azonban ismét csak 
theoria, mert gyakorlatban 40 millió egy-egy kocsi 
felülvizsgálati és javítási költsége évenkint.

Lássuk most már, mennyi költség terhel egy kilo
gramm halat, míg az a termelőtől a nagykereskedőhöz 
Budapestre eljut. Vegyünk egy átlagos, mintegy 200 
kilométeres távolságot, részben vicinálison és a fő
vonalon :

1. Az üres kocsi díja 10'55 aranykor.
ä 17.000 K - ............................ .............  179.350 K

2. Vízzel telt kocsi 45 30 aranykor. =  . 770.100 »
3. Fuvardíj Budapestig 283 aranykor. =  4,811.000 „
4. Gépész fi/etése 5 nap a 100.000 K 500.000 „

Gépész napidíja 5 nap a 75.000 K 375.000 „
Gépész jutalm a... .......... .................. 100.000
Gépész útiköltsége oda, vissza, szál
loda és más egyéb költség . . .  . . .  280.000 »

5. Kísérő fizetése 5 nap ä ÍOO'OOO K 500.000 „
Kísérő napidíja 5 nap ä 100.000 K 500.000 ,,
Kísérő vasúti jegye oda, v issza  400.000
Kísérő szállodaköltsége . . .  . . .    200.000

6. Benzinfogyasztás 50 kg. 720/30-as
ä 8700 K ____ _________________  435.000 „
Olajfogyasztás 5 kg. ä 10.000 K 50.000 «

7. 3°/o szállítási hiány, egy kocsiban 
átlagosan 40 q után számítva 18.000 
koronás átlagáron, tehát 72 millió
korona után__ . . . _____ __________ 2,160.000 „

8. Kirakás Budapesten négy ember
a 75.000 K _________________ ____  300.000 „

9. Behozatal vasúttól a bárkába, 2
fuvar = ________ . . .  . . .  . . .  . . . ___  500,000

10. Fogyasztási adó Budapesten 850 K
kg.-kint, 4000 kg. után .................  3,400.000

11. Tárolási hiány a bárkán és elhul
lás ott, átlagsúlyban, egy-egy szál
lítmányra egy hetet véve alapul, 
legalább 3% , ez 40 q-nál már a 
költségekkel terhelt árat alapul véve 3,240.000 „

12. Szállítás alatti elhullás____ _______  1,000.000 »
13. Forgalmi adó 3% , ez 4000 kg.,

30.000 K-ás eladási ár után 120
milliónál ___......... . .... ................. ...  3,600.000

14. MÁV. felülvizsgálati díja egy vagon,
40 q - r a _________ . . .  . . .  . . .  . . .  . . .  1,440.000' „

15. Amortizációk: egy speciálkocsit 10 
év alatt kell amortizálni, ebből esik
egy vagonra__ . . . _____ . . . ______  2,000 000 „
Üzleti berendezés amortizációja, 20
évre elosztva ..................... ......... . . .  3,680.000 »
Üzleti és központi régié esik egy
vagon, 40 q -ra __________________  13,600.000 ,,

16. 10% üzleti haszon a vételár után,
40 q . . . ________ ______ __________ 7,200.000 „

Ö sszesen_____  51,220.450 K

Ha már most elosztjuk a 4000 kg.-mal egy kocsi 
átlagos rakományra, így kereken 1 kg.-ra esik 12.805 K, 
vagyis a 18.000 K-s árút 30,805 koronáért kell adni, hogy 
az üzemi költség és 10%  szerény üzleti haszon kike
rüljön. De ott vannak azután az előre nem látható 
bajok; így pl. hőn fut a kocsi, elromlik a motor stb., 
ilyenkor szárazon kell hazahozatni az egész szállít

mányt, ami elértéktelenedést jelent, vagy egy másik 
kocsit kell leküldeni, akkor is a kocsi tartalmának két
harmadrésze bizonyára elhull. Az elromlott kocsit a 
főműhelybe kell küldeni, ahol 10— 14 napot tölt és a 
kocsit ez idő alatt nem lehet használni. Ilyenekre is 
számítani kell, ez persze még drágábbá teszi a halat.

Ebből mindenki láthatja, miért drága a hal. Pedig 
tulajdonképp nem is olyan drága. A ponty pl. béké
ben mindig drágább volt, mint a borjúszelet, — ma 
pedig olcsóbb! Szalkay Zoltán.

AKVÁRIUM.
A szivárványos ökle (Rhodeus amarus).

Legkisebb, de legérdekesebb életmódú halunk. A 
póntyfélék (Cyprinidae) családjába tartozik. Hossza csak 
5— 6 cm. A hím színezete, különösen tavasszal, ívás 
idején oly pompás, hogy egyetlen más hazai halunk 
sem veheti, föl vele a versenyt (kivéve talán a már 
meghonosodott amerikai naphalat). A szivárvány min
den színében tündöklő tejes halacska valóban bámulatos. 
Az ikrás mellette egészen egyszerű, ezüstös, kivéve a 
szürkés, vagy kékes-szürke háti testtájékot. Egy feltűnő 
változás azonban ívás idején az ikráson is látható; a 
farkalatti úszó előtt 3—4 cm. hosszú, halványpiros, 
féregszerű nyúlványa képződik, melynek sokáig még a 
rendeltetését sem ismerték. Noll mutatta ki 1869-ben, 
hogy ez a képződmény tojócső, mellyel az ikrákat kette
sével a festő-kagyló (Unió) kloaka-nyílásába tojja.

Ennek megtörténte után a tejes gyönyörű színekben 
pompázva és izgalmában egész testében remegve a 
kagyló felett tejét elbocsátja, mely a kagyló lélekző- 
nyílásán át bejut a petékhez és azokat megtermékenyíti.

A megtermékenyített sárga, körülbelül 3 mm. át
mérőjű peték a kagylóban, annak kopoltyúlemezei 
között indulnak fejlődésnek, s ott is kelnek ki belőlük 
a halacskák, melyek a kagylóban kitűnő védőhelyet 
találnak s csak akkor hagyják el ezt a helyet, mikor 
már szíkzacskójukat felemésztve erőre kaptak és táplál
kozni tudnak. Rejtekhelyüket a kagyló kloaka-nyílásán 
keresztül hagyják el. •

Gyakran egy- és ugyanazon kagylóban különböző 
fejlettségi fokon álló petéket és halacskákat is talál
hatunk. A peték száma egy-egy kagylóban 40 is lehet, 
S ezek jelenléte a kagylónak nincs ártalmára.

A szirvárványos ökle tenyésztése akváriumban köny- 
nyen sikerül. Kezdő akvaristák is bátran megpróbál
kozhatnak vele. 10 — 15 liter vizet befogadó akvárium 
elegendő erre a célra.

Fenekére homokot tegyünk, földet ne, vagy csak 
nagyon vékony rétegben. Ültessünk bele jó sok vízi 
növényt s csak ha ez utóbbiak már megerősödtek, 
akkor tegyük bele a halakat s a festőkagylókat, mert 
különben ez utóbbiak vándorlásuk közben a még jól 
meg nem gyökeredzett növényeket kiszaggathatnák. 
Szivárványos ökle akvárium-kereskedőknél könnyen és 
olcsón beszerezhető. A festőkagyló beszerzése meg 
éppen nem nehéz.

Egyébként ezeknek az akváriumba való helyezése 
csak az ívás idejének közeledésekor szükséges, amit a 
hím ökiék fejlődő színpompájáról és a nőstények tojó- 
csövének megjelenéséről és gyors növekedéséről észre
veszünk. Akváriumban az ívás ideje rendesen korábban 
következik be tavasszal, mint a szabad természetben, 
ahol áprilistól júniusig tart.
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Ha az ívást már megfigyeltük, helyes, ha 10 napon
ként a behelyezett kagylókat más edénybe, pl. nagyobb 
vízzel telt befőttes üvegekbe tesszük, mert így a belőlük 
kibújó ivadékot megóvjuk attól a veszélytől, hogy a 
szülői esetleg felfalják. A kora reggeli órákban szoktak 
kibújni a halacskák a kagylóból, rendesen párosával, 
mert az ikrás hal páronként rakta bele petéit.

A kagyló és a szivárványos ökle közötti viszony 
egyike a legérdekesebb hydrobiologiai jelenségeknek.

A halpete védelmet talál a kagylóban, mint valami 
jól elzárt menedékhelyen. Viszont a kagyló petéiből 
kikelő, s önálló mozgásra képes kagylólárvák a halakra 
telepszenek, a festőkagyló lárvái leginkább a kopol- 
tyúkra, s ott az Ichthyophthirius okozta halbetegség 
esetén látható göbökhöz hasonló dudorodásokat okoz
nak, melyek azonban a halaknak nem ártanak. Néhány 
hét alatt a halakról leválnak a kagylólárvák és a homok
ban növekednek tovább. Régente, mikor még nem 
tudták, hogy a festőkagylóknak fejlődésük során szük
ségük van arra, hogy egyideig halakon élősködjenek, 
s lárváikat nem ismerték, ezeket külön élősködő fér
geknek tartották és Olochidium parasiticum néven 
írták le.

Kagylólárvák más halfajokon is élősködnek, de csakis 
a szivárványos ökle tojja petéit kagylóba. U. E.

TÁRSULATOK. EGYESÜLETEK.
Az Országos Halászati Egyesület választmánya f. é. szep

tember hó 29-én ülést tartott. Jelen voltak: báró ínkey P ál elnök
lete alatt Corchus Béla, Darányi Ágoston, dr. Hirsch Alfréd, 
dr. Korbuly Mihály, Kocsi Imre, Kuttner Kálmán, dr. Lukács 
Károly, dr. Mikecz Károly, Répássy Miklós, Scheíber József, 
Stögermayer Alajos, Dietzl Lajos.

Távolmaradásukat kimentették: dr. Dobránszky Béla, Hirsch Géza, 
Purgly Pál, Szalkay Zoltán.

Elnök a napirend előtt bejelenti, hogy az Egyesület egyik leg
régibb tagját, az Egyesület alelnökét, Répássy Miklóst, kormányzó 
ur Ő fő méltósága nyúgalombavonulása alkalmával az államtitkári 
címmel tüntette ki. Ezen kitüntetéshez az Egyesület nevében a leg
melegebb jókívánságait fűzi s kívánja, hogy azt jó egészségben, 
eddigi munkakedvével, sokáig viselhesse.

1. A napirendre áttérve, titkár bejelenti, hogy a legutóbbi választ
mányi ülésen elhatározott eljárás során a hal-exportnál elérendő 
kedvezmény tárgyában az Egyesület eredményt ért el, amennyiben 
a kereskedelemügyi miniszter leiratban értesítette az Egyesületet, 
hogy az ország határain túl szállítandó küldeményekre és pedig az 
élő compó-, garda-, kárász-, keszeg- és pontyküldeményekre vízben, 
halszálíító kocsiban szállítva, 10.000 kg. átlagsúíyért való díjfizetés 
esetén gyorsárúként az E., teherárúként pedig a l l .  teherárúosztály 
fog alkalmaztatni. Tekintettel arra, hogy az eredmény csak részle
ges, mert csak az élő és vagontételben szállított halakra terjed ki, 
a választmány többek hozzászólása és beható vita után akként 
határozott, hogy a kedvezmény kiterjesztését fogja kérni a jegelt 
halra is, amely darabárúként szállíttatik, továbbá a tenyészanyagra 
is. Minthogy Jugoszlávia az utóbbi időben a bécsi halpiacot erősen 
elfoglalja, a magyar halkereskedelem életérdeke az, hogy a Magyar- 
országon átvonuló (transiío) forgalomra a kedvezmény szintén 
biztosíttassék.

Dr, Mikecz Károly választmányi tag indítványozza, hogy Buda
pest közélelmezésének megjavítása céljából ugyancsak kedvezményt 
kellene kérni a compó, kárász, keszeg, garda és ponty szállításánál, 
amely halfajok az ezidőszerinti magas fuvartételek miatt a buda
pesti piacon megfelelő árban nem jelenhetnek meg. Indítványozza, 
hogy az Egyesület Ripka Károly kormánybiztoshoz beadvánnyal 
forduljon, melyben kéri, hogy az említett halfajok szállítási ked
vezményét a Budapestre irányított küldeményekre a kereskedelem
ügyi miniszternél eszközölje ki. Egyben felolvassa a már elkészített 
beadványtervezetet, amelyet a választmány többek hozzászólása után 
elfogadott.

Elnök bejelenti, hogy miután más ügyből kifolyólag a közeli 
napokban Ripka kormánybiztosnál meg fog jelenni, az Egyesület 
most elfogadott kérelmét személyesen fogja átadni és annak ked
vező elintézését a kormánybiztos figyelmébe ajánlja.

A fuvardíjkedvezménynek a jegelt halra, valamint a tenyész- 
árúra, továbbá a transito-forgaíomra, úgyszintén az üres csomagoló
anyagok visszaszállítására és üres special-kocsikra való kiterjesztése 
tekintetében a választmány akként határozott, hogy az ezen ügyben 
legjobban érdekelt Haltenyésztő Részvénytársaság és Magyar 
Tógazdaság Részvénytársaság kiküldötteiből alakított bizottságot 
Zimmer Ferenccel és dr. Lukács Károllyal kiegészíti, akik ez ügy
ben a szükséges lépéseket az Egyesület nevében a viszonyokhoz 
képest legjobb belátásuk szerint meg fogják tenni.

2. Titkár bejelenti, hogy a Pátria Részvénytársaság a felárat 
7876/°o-ra emelte fel. Minthogy ennek folytán a „Halászat" előállí
tási költségei igen jelentékeny összegre emelkedtek, a szerkesztővel 
együtt eljárt aziránt, hogy a Pátria Részvénytársaság â  „Hadászat" 
költségeit szállítsa le, vagy pedig, amennyiben ez elérhető nem 
volna, vidéki nyomdánál érdeklődik aziránt, hogy költségkímélés 
szempontjából a lapot ott állítsák elő. Ezen eljárás eredményeként 
a Pátria R.-T. szeptember 10-től kezdve a számlából 15°/o enged
ményt nyújt és a változatlanul megjelenő oldalak után a számlából 
150.000 korona levonását helyezi kilátásba.

A választmány, tekintettel a lapnak budapesti előállításával járó 
előnyökre, akként határozott, hogy a kedvezményt elfogadja, egyben 
pedig, minthogy a tagdíjak befizetésénél még mindig hátrálékok 
mutatkoznak, felhatalmazza a titkárt, hogy a tagdíjhátrálékban lévő 
tagokat körlevélben szólítsa fel a tagdíj mielőbbi befizetésére.

3. Az Egyetemi Mezőgazdasági Hallgatók Egyesülete azt a kérését 
terjesztette elő, hogy a „Halászat" című szaklapot az Egyesület 
díjtalanul bocsássa rendelkezésére. A választmány ^utasítja a titkárt, 
hogy a kérelmező egyesületnek egy tiszteletpéldány küldése iránt 
az intézkedéseket tegye meg.

4. Titkár bejelenti azokat a tógazdaságokat, melyek a közgyűlés 
határozata értelmében értesítették az Egyesületet, hogy Corchus 
Béla emlékének megörökítésére egyik tavukat az ő nevéről nevezték 
el. A választmány akként határozott, hogy a beérkező válaszok 
továbbra is gyűjtendők és az év végén a beérkezett válaszok a 
„Halászat"-bán közöltetni fognak.

5. Titkár bejelenti Répássy Miklós választmányi tag indítványát, 
amelyet indítványozó a jubiláris számban közzétett cikkében már 
érintett, halkiállítás rendezése ügyében. A választmány beható tár
gyalás után elhatározza, hogy miután a kiállítás rendezésére ez 
évben a kellő idő és anyagi eszközök nem állanak rendelkezésre, 
viszont azonban igen kívánatosnak és szükségesnek találja, hogy a 
kiállítás úgy a belföldi, mint külföl i érdeklődők tájékoztatása 
céljából megtartassék, hogy a kiállítás lehetőleg a jövő év őszén 
rendeztessék. Egyidejűleg megbízza a titkárt, hogy a szükséges 
előkészítő munkálatokat már most kezdje meg és azok állásáról a 
választmánynak időnként jelentést tegyen.

6. A Naschitzer Fischteiche A.-G. az Egyesületbe tagul jelent
kezett. A választmány a jelentkezést a közgyűlés utólagos jóvá
hagyása keményében elfogadja.

8. Zimmer Ferenc választmányi tag indítványozza, hogy a special- 
kocsiknak a m. kir. Államvasutak által időnként eszközölt felül
vizsgálata ügyében az Egyesület a már megindított eljárást tovább 
folytassa, mert a kocsik megvizsgálásával járó költségek szinte telje
síthetetlen kötelezettséget rónak a tulajdonosokra. Dr, Mikecz 
Károly választmányi tag bejelenti, hogy ez ügyben a tárgyalások 
még mindig folyamatban vannak, eddig azonban jelentősebb ered
ményre nem vezettek.

A választmány elhatározza, hogy ez ügyben a további eljárást 
folytatja. F.

VEGYESEK.
Gyöngy- és gyöngy házhalászat Ausztráliában. Tudvalevő, 

hogy a gyöngyházat, melyből oly sokféle használati és dísztárgyat 
készítenek, kagylóhéjból csiszolják. E célra a legalkalmasabb kagylók 
északi és nyugati Ausztrália meleg tengerében tenyésznek. Több 
mint 400 hajó és 3000 halász évente kb. 3000 tonna kagylót 
halásznak ki, mely tonnánkint 250 font sterling értéket is kép
viselhet.

Gyöngyöt vajmi ritkán lehet a kagylókban találni. A legértéke
sebb, mert legszebb formájú gyöngy akkor képződik, ha a kagyló 
petéi között egy elhal és nem ürül ki a kagylóból a többi petével 
s a kagylót izgatva arra készteti, hogy gyöngyházburokkal zárja 
körül. Mindig újabb és újabb rétegben rakódik le a gyöngyház a 
pete körül, mely így gyöngygyé növekedik.

Az ilyen képződésű gyöngyök gömb- vagy körtealakúak. Ezzel 
szemben olyan gyöngyök, melyek parányi köveknek, vagy más 
idegen testeknek gyöngyházzal való kötülzáródása által keletkez
nek, szabálytalan alakúak és kevésbé értékesek.

A gyöngyhalászatot Ausztráliában modern eszközökkel, búvár- 
felszereléssel űzik; A búvárqk átlagosan egy órát töltenek tenger-
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fenéken, hol a kagylókat a magukkal vitt zsákba gyűjtik. Mikor ez 
megtelt, jelt adnak, mire a zsákot felhúzzák és a hajón kiürítve, 
újraflebocsátják. A kagylókat a kapitány jelenlétében kinyitják, az 
állatot kiszedik a héjból és gyöngyöt keresnek a kagylóban. Száz 
meg száz kagylóban hiába keresnek, míg végre egyikben akad! 
Ha találnak, a kapitány azonnal magához veszi megőrzés végett.

Utóbbi időben nagyon hanyatlóban van a gyöngyhalászat s inkább 
a gyöngyházért halásznak csak. Tíz évvel ezelőtt még kb. 84.000 
font sterling értékű gyöngyöt halásztak ki az ausztráliai vizekből.

Halbőség a budaperti piacon. Lapunk zártakor értesülünk 
a központi vásárcsarnokban, hogy nagy a halbőség, főképpen a 
jugoszláviai behozatal következtében. Láttunk oroszországi tokot is. 
Ez a bőség természetesen mérséklőleg hat a jegelt hal áralakulá
sára is. Élő pontyban sincs hiány, mert tógazdaságainkból már 
megindult az idei termés piacrahozatala.

Itt említjük meg azt a különben köztudomású tényt, hogy a 
nagyközönség egy része határozott idegenkedéssel viseltetik a jegelt 
hallal szemben, amelyet akárhányszor a „döglött" névvel tisztel 

* meg alkú közben a piacon s panaszkodik, hogy a hal (természe
tesen az élő hal) milyen drága. Hogy az élő bal, a tenyészponty 
miért drága, arról e számunkban más helyen olvashatunk szakszerű 
közleményt, itt inkább azt jegyezzük meg, hogy a jegelt hallal 
szemben való idegenkedés csak addig tart a háziasszonyoknál, amíg 
a piacon látják. Ha ellenben hébe-hóba vendéglőbe mennek vacso
rázni, akkor megrendelik a pincérnél a tokot, a kecsegét tatár
mártással, a süllőt és harcsát rántva és a többi finom és az étlapon 
bizony drága, vagy kérdőjelezett és még drágább ételt s mikor a 
szakácsművészet e remekeit élvezik, sohasem jut eszükbe, hogy a 
tok jegelve tette meg az utat külföldről, mert nálunk pár darabot 
fognak csak évenkint, a süllő, a fogas mindig jegelt hal, mert a 
szállítást élve nem bírja. A kecsege, a harcsa legtöbbször szintén 
jegelve kerül csak piacra. Halkereskedőink teljesen megbízhatóak; 
a jegelt haltól való idegenkedés egyáltalán nem indokolt. Ezt igen 
jól tudják a — vendéglősök.

Bárcsak meg lehetne győzni erről saját érdekükben a — házi
asszonyokat is. Dr. U. E.

Hivatalos árjegyzés. Szeptember hó folyamán a forgalom 
közepes, az árak változatlanok voltak.

Nagyban való eladásnál élő  halban a ponty 25.000—50.000, a 
kárász 25.000, a márna 30.000 K-val volt jegyezve kilogrammonkint. 
jegelt halban a ponty 10 000—35.000, a harcsa 16.000—50.000, 
a csuka 8000—40.000, a kecsege 25.000— 50.000, a dunai fogas- 
Süllő 15.000—50.000, a balatoni fogassüllő Ii. oszt. 85.000, III. oszt. 
32.000—45.000, IV. oszt. 32.000—40.000, a balatoni őn 12.000—
22.000, a balatoni keszeg 6000— 11.000, a dunai keszeg 5000—
12.000, a garda 18.000, a kárász 6000— 12.000, a compó 16.000—
20.000, a márna 6000—32.000 K között ingadozott, kilogrammonkint

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

1924. sz pt. 3.
a) Édesvízi (élő) hal: Vásár- Nyílt

csarnokokban piacon
Ponty, nagy— -------  50000—60000 145°00—6̂0000

» kicsiny ----------- 40000—50000 j 28000—45000
Harcsa, nagy _________  — \ _

„ kicsiny.......... — j
Csuka, n a g y „ ._____ — \ —

n kicsiny __________ — } —
Fogassüllő, dunai — 70000—70000 —
Kárász ---------------    30000—30000 30000-30000
Compó ............   . . .  25000—25000 —
M árna-................................  — —
Keszeg ----------   _  12000-12000 —
Kecsege nagy . . .  . . .  70000—70000 —

„ kicsiny-------- 60000—60000 _
Apró, kevert hal . . .  — 30000—30000

b) Édesvízi jegelt (nem élő) ha l:

Ponty, nagy. . . _____
» k icsin y _____

Harcsa, nagy _____
m kicsiny_____

Csuka, nagy________
» kicsiny _____

Fogassüllő, dunai 
I. Fogassüllő, 

balatoni nagy 3 
kg.-on felül _

II. Fogassüllő,
balatoni nagy 2-3 
kg.-os ________

III. Fogassüllő, 
balatoni kicsi 45 
cm. h. feljebb...

IV. Fogassüllő, 
balatoni kicsi 35 
cm. h. feljebb...

Keszeg, balatoni ._
Garda, balatoni_____
Kárász ............   ...
Compó ............   . . .
Márna______________
Keszeg ___________
Pisztráng____ - _____
Kecsege, nagy _____

n kicsiny ._  
Apró, kevert hal —

c) Rákfólék.

Folyami rák n agy .. .  
,, » kicsiny

25000—25000 135000—50000 
20000—25000 j 24000—35000 
70000—90000 165000-100000 
45000—55 J0Ü j40000—65000 
30000—40000 1 35000-40000  
25000—25000 j 23000-35000

90000-100000

75000-75000

60000-60000

45000—50000 40000-50000  
10000— 14000 10000-14000

15000-20000 15000—20000 
20000—20000 —  

25000—30000 32000-40000' 
— 14000—20000

70000-70000 60000-62000  
50000-50000 45000-50000  
15000-15000 -

4 0 0 0 -  8000 
3000— 3000

1924. szept. 27. 
Vásár- Nyílt

csarnokokban piacon
50000—55000 140000—50000 
40000—45000 120000—40000

30000-40000

28000—30000 20000—30000 
25000—25000 —

25000—25000 135000-45000  
20000—25000 / 20000—35000 
70000-90000 160000-80000  
45000—60000 j 35000—60000 
30000—40000 130000-40000  
16000-25000 j 20000—30000

90000-100000

75000-75000

50000—60000 40000-60000

4000C— 4 5 0 00 '30000 -40000  
12000— 12000 15000-16000

12000-14000 12000-20000  
20000—20000 —  

20000-30000 35000-35000  
—  20000—20000

70000-100000 40000—6000G 
50000—70000 25000-40000  
10000— 10000 8000—12000

5000— 9000 
2000— 5000

A lap kiadásáért felelős: Dr. Unger Emil

HIRDETÉSEK
f e l v é t e t n e k  a  K i a d ó h i v a t a l b a n  
B u d a p e s t ,  I X .  K é r ., Ü llő id é t  2 5 .  s z á m



^  70 Aj

IFJ. SINGHOFFER ÁGOSTON és TÁRSAI
H A LN A G Y K ER ESK ED ÉSe= =

C Z É G T U L A JD O N O S  ;

kedetmffrocfa?S~ BUDAPEST, IX., ERKEL-UTCZA 3 . S Z .
T E L E F O N : n a p p a l :  J ó z s e f  4 8 - 4 8 ,  é j j e l :  B u d a fo k  1 2 8 .

Központi iroda: B U D A P EST, V., BÉLA -U TCZA  8. TE L E FO N : 7 9 - 4 6 .

Halászhálók
legjobb minőségű, 3— 2-sodratú, hosszú- 
szálú kenderfonaiból készült, úgyszintén 
haláeizkofelek, in slég , h o ro g , 
halászczéritálk készen és megren

delésre kaphatók 
&

H irsch # atd Jármán
D e b r e c z e n ,  József kin herczeg-u. 38.

Halászháló
puha inslég és kötél, hálófonal, paraffa-alattság, 
rebzsinór m inden m ennyiségben K a p h a t ó

Hőül MIKSA RÉSZUÉNYTÁISASÁGtÉ
B U D A P E S T

FŐÜZLET:
IV., Ferencz József-rakpart 6 - 7 .

A Ferencz József-híd és 
Erzsébet-híd között. 

Telefon: József 61—48

FIÓKÜZLET:,
V II., T h ö K ö ly - ú t  16.
A Keleti pályaudvar indulási 

oldalával szemközt. 
T e l e f o n :  József 61—17

iMÉiJiiiiíMíii: halászcsónakok, halt irtok, csónakSsárkák,
apacsutok, nádvágókések, csáklyák, húzó- és kormányeve- 
zók (kőrisfából), sport- és ioxtsscsónakoi, evezőké

t&tLm wrÁM K s rishaszáréfékőtéi, mdalókStél, nyaklé, marha- és 
borjúk,, tel, istráng, szántó gyepiül, nyereg stb. gyártása és eladásai

H H S M A M W  I S T T V Á M  W í É l O
Kósdi»út 52» (vasút mellett). Telefon : 72.
Kérjen 'árajánlatit l

Központi iroda: Etád a pest, W.# AI kötni á*iy» utca 20* Telefons 179—51 
Az árúk kiválóságáról személyesen meggyőződheti

mm mammmmmm

HalértéMesítő Részvénytársaság
h a l r a a g y R e r e s R e d é s

Árusító hely: 13i i di i p e & t, IX., Központi vásárcsarnok
Telep és iro d a : Budapest, I X . ,  C s a r n o k - t é r  5 .

Telefon nappal: József 113—54« Telefon éjjel s József 49—06.

Központi irod a: B u d a p e s t ,  "V *., S : z é o l 3^ n y i - a t o a  1 .
T elefo n : 154—44, 154—45.

M E G V E S S Z Ü K  tógazdaságok egész h a l t e r m é s é t ,  S 7  Á L l l T I H i K  a Magyar Tógazdaságok részvénytársaság 
kezelésében levő tógazdaságokból elsőrendű gyorsnövésü cseh és bajor egy és kétnyaras pontyokat, anyapontyokat s minden 
más t e n y é s z h a la t  és megtermékenyített f o g a s s i l i i ő i k r á t ,  valamint etetési üzemre berendezett tógazdaságok részére

különféle haltakarmányt.

T ó g a z d a s á g o k  j g y e i m é b e  !

Veszek t ö b b  6Z6f- métermázsa élő pontyot, czompót, kárászt stb.

mm F E B E B C Z  mám.BlliíPESI, gizpoitl «M l. IM: Kai 48—5«

“Pátria” Irodalmi Vállalat és Nyomdai Részvénytársaság. Budapest, IX., Üllői-út 2b, — Felelős nyomdavezető: Mészáros Vilmos


