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Értesítés.
A papírárak és a nyomdai költségek napről-napra való 

emelkedése lapunk kiadása körül a legnagyobb takaré
kosságra kényszeríti egyesületünket; nem számíthatunk 
többé a főldm ívelésügyi miniszter űr eddigi szokásos 
anyagi támogatására sem, kénytelenek vagyunk tehát e lső 
sorban a „H alászatinak különösen állami intézmények  
s alkalmazottak részére tiszteletpéldányként díjtalanul 
való küldését ezennel megszüntetni. Kérjük ennélfogva  
az érdeklődőket, hogy a lapot r e n d e s  e l ő f i z e t é s  
útján szíveskedjenek m egszerezni.
f Az előfizetés díját a fentebb jelzett okokból legutóbb 
tartott választmányi ülésünk határozata szerint egyelőre 
e g y  é v r e  1600 K-ra, egy f é l é v r e  800 K-ra kellett fel
emelnünk. Az egyesület titkársága.

Horgászás naphalra.
(Halrajzi adat.)

A „Természettudományi Közlöny" adataiból tudjuk, 
hogy mintegy 15 évvel ezelőtt az egyik somogymegyei 
tógazdaságba amerikai naphalat (Eupomotis aureus) 
telepítettek be, mely onnét a Balatonba, majd a Sión 
és valószínűleg vízimadarak útján az ország egész víz
hálózatába is belekerült.

Bizonyára érdekelni fogja a tek. Szerkesztőséget és 
horgászó társaimat, ha a legutóbb szerzett tapasztalato
mat közlöm.

Szeretem a természetet és lelkes híve vagyok a sport
horgászatnak. Ebben bőven van is részünk, mert a 
Duna, Rába, Rápca itt folyik lábainknál. Itt-ott elejtett 
szavakból már hetekkel előbb a fülembe jutott, hogy 
a Marcal folyóban, mely Győr megyében Gyirmót köz
ség fölött ömlik a Rábába, az idei tavasszal többízben 
fogtak olyan halat, melyet senki sem ismer. Testalko
tása lapos és kerek, mint a kárászé, de olyan tüskés, 
mint ’a sügér. Laikus ésszel olyanformán magyarázták,

hogy a sügér elívott a kárásszal és ezeknek : vadé ka a 
szokatlan színben ragyogó furcsa hal. Sajnos, egy pél
dány sem kerülhetett a kezembe, de a leírások és a 
Természettud. Közlöny adatai egybevetéséből sejtettem, 
hogy ez csak az amerikai naphal lehet.

Június 3-án kora reggel öcsémmel, ki szintén szenve
délyes horgász, csónakon útrakeltünk, hogy a Marcalon 
csukázzunk. A Marcal ideális csukatanya: lassan folyik, 
partjai hellyel-közzel náddal és sással vannak benőve; 
de különösen kedvenc tanyája a csukának a Marcal 
azon része, mely nem messze a torkolattól zsákutcát 
alkot és be van lepve hínárral és vízitökkel.

Hogy a csukahorgokat felcsalizhassuk, hamarosan 
nekiláttunk az apróhal beszerzéséhez. A Marcalban 
nyüzsög az erre alkalmas Ökle (szélhajtó küsz) és veres
szárnyú keszeg s légygyei könnyen fogható. Hogy 
könnyű kis horgom el ne akadjon, olyan helyet keres

etem, hol a töklevelek közt szabad területet találtam s 
*az ott játszadozó keszegek közé vetettem a horgot. 
Ekkor megpillantottam egy halat, mely szokatlan alak
jával és nehézkes mozgásával rögtön magára vonta 
figyelmemet. Amint a ráeső napfényben gyönyörű zöldes
kék zománcos oldala megvillant, kellemes izgalom 
futott rajtam végig, mert íme magam előtt láttam az 
annyira óhajtott zsákmányt: a naphalat.

Éppen itt a víz felől fedezékem nem volt s hogy a 
tőlem mintegy három méternyire közvetlenül a vízszin 
alatt úszkáló halat meg ne riasszam, lassan leguggoltam 
s a légygyei felcsalizott horgot az orra előtt a vízre 
eresztettem. A légy lassan alásülyedt és jóllehet a hal 
fejét is érintette, az rá nem hederített. Több sikertelen 
kísérlet után beláttam, hogy ez nem ízlik neki. Hama
rosan kicseréltem egy mellettem vigan citerázó és kézzel 
elcsípett kis szöcske sárga potrohával. Ugyanaz a 
közömbösség úgy ezzel, mint a harmadszorra meg
próbált kis piros kabócával szemben. Csalétkül most 
egy vékony kis földi gilisztát fűztem fel s amint ez a 
hal előtt mintegy fél méterre a vízre hullott, halam
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rögtön megmozdult — nem ugyan mohón —, de 
minden tétovázás nélkül úszott a giliszta felé s amint 
hozzáért, egyetlen szippantással be is kapta.

A következő pillanatban már a parton gyönyörköd
tem a remek kis állatban, mely a ráeső napfényben 
úgy csillogott, mint a smaragdokkal és rubinokkal ki
rakott legszebb zománcos női ékszer. Hasa kénsárga, 
oldala a kék, lila és zöld színek minden árnyalatával 
játszik, kopoltyuja mögött hullámos rózsaszínű sávok 
húzódnak, de legszebb ékessége az az élénkpiros nap
folt, mely fehérrel és feketével szegve kopoltyú fedőjét 
díszíti.

Most már nem törődtem a csukázással, hanem az 
eredménytől felvillanyozva tovább kezdtem kutatni a 
naphal után, mert meg voltam győződve, hogy ahol 
egy volt, lesz ott több is. A parton fel-alá sétálva, 
néhány óra alatt ilyenformán összesen ötöt találtam 
és kifogtam négy darabot; de ekkor már gyenge szél 
kerekedett, mely a vizet állandóan fodrozta úgy, hogy 
lehetetlenné vált a halak megpillantása.

A halacskákból kettő 7—7 dgr., a másik kettő 5—5 dgr. 
súlyú volt s a legszebb példány ma már a győri bencés 
főgimnázium múzeumát ékesíti, ahol egyébiránt a 
halacskának az amerikai naphallal való ugyanazonos
ságát feltétlen bizonyossággal meg is állapítottuk.

Horgászó társaim okulására, mivel valószínű, hogy 
az ország területén most már mind gyakrabban fogunk 
találkozni meghonosított jövevényünkkel, készséggel 
közlöm tapasztalataimat. Nagyon természetes, hogy ez 
még hiányos, mert hiszen csak most láttam és fogtam 
életemben először naphalat, melynek életmódja, visel
kedése teljesen ismeretlen volt előttem, mégis mivel a 
látott öt közül négy darab zsákmányomul esett, támo
gatja felfogásom helyességét.

A halacska úgylátszik, szeret a népfényen sütkérezni 
és közel a felszínhez tartózkodni. Aki hazai halainkat 
ismeri, annak a vidáman cikázó öklék és keszegek közt 
rögtön szemébe ötlik , ennek esetlen mozgása. Meg
győződtem róla, hogy egyáltalában nem nagyon óvatos, 
nem riadozó természetű. Mikor teljes napsütésben 
— még pedig úgy, hogy árnyékom a vízre esett — 
minden fedezék hiányában a parton jártam, az apró 
halak villámgyorsan elinaltak, a naphal ellenben csak 
laású mozgással és anélkül, hogy mélyebbre húzódott 
volna, egy kis félkört írt le s amint megálltam, már 
vissza is tért a part felé. Egyik sem távozott messzebb 
3—4 méternyinél, sőt az egyiket egészen a parton, 
annak szélétől tán egy arasznyira s ugyanilyen sekély- 
ségű vízben csíptem el teljesen nyílt színen és anélkül, * 
hogy leguggoltam volna.

Az öt közül hármat egy csapatban közvetlenül egy
más mellett állva találtam. Mihelyt a kivetett giliszta 
eléjük pottyant, nem rohanva, hanem szép lassan mind
hárman a zsákmány felé közeledtek s amelyik leg
hamarabb odaért, a gilisztát minden tétovázás nélkül 
be is kapta. A következő pillanatban már a horgon 
csüngött s ekkor a másik kettő kissé megriadt ugyan, 
de mire a megfogottat levettem a horogról, már ismét 
nyugottan állottak előbbi helyükön. Éppen így emel
tem ki a másodikat is. Az egyedül maradt harmadik 
most már mégis mintha nyugtalanabb lett volna, mert, 
valószínűleg társait keresve, valamivel gyorsabb tempó
ban úszkált ide-oda, de még mindig nem menekült 
tova. Szerencsétlen véletlen folytán az újra bevetett 
horgom egy töklevélre esett, abban elakadt s míg azt 
kiszabadítani igyekeztem, a töklevél ráncigálása mégis 
csak felkelthette figyelmét, mert lassan beljebb vonult,

mélyebbre húzódott s végképpen eltűnt a hínár között; 
de meg vagyok győződve, hogy e baleset nélkül ez is 
horogra akadt volna.

Horog .'gyanánt ajánlatos a- 3—4 mm. ív átmérőjű 
horog. Először egy egészen kicsiny 2 mm. átmérőjű 
horgot használtam, de ez kétszer is kicsúszott a hal 
szájából, anélkül, hogy a bevágáskor beleakadt volna, 
míg a valamivel nagyobbal mindjárt pórul jártak. Ez 
ismét jellemzi a hal bizalmas természetét, mert ugyan
annak szájából kétszer rántottam ki a horgot s harmad
szorra is bekapta anélkül, hogy gyanakodott volna. 
Dszó gyanánt lúdtollat használtam, mely a horogtól 
egy arasznyira lehetett.

A bevágás pillanatában a halacska hirtelen meg
szalad, de hamar megadja magát és könnyen kiemelhető.

Veöreös György
várni, árvaszéki elnök.

TÁRSULATOK, EGYESÜLITEK,
Az új alapszabályok. Alább közöljük a belügyminiszteri látta- 

mozással érvénybe lépett új egyesületi alapszabályokat:

Az Országos Halászati Egyesület 
alapszabályai.

I. FEJEZET.
Általános rendelkezések.

1. §.
Az egyesület címe, székhelye, működési területe, hivatalos 

nyelve és pecsétje.
Az egyesület címe: Országos Halászati Egyesület; székhelye 

Budapest; működési területe: Magyarország; hivatalos nyelve: 
magyar; pecsétje: kettős körön belül »Országos Halászati Egye
sület Budapest, 1885" felírás.

2. § :  ^
Az egyesület célja és a cél elérésére szolgáló eszközök.

Magyarország halászatának fejlesztése és felvirágoztatása. Ezen 
cél érdekében az egyesület:

a) közreműködik a haltenyésztés, az okszerű óvás és védelem, 
valamint a halértékesítés szervezésében;

b) terjeszti a szakértelmet azzal, hogy szaklapot és szakkönyveket 
ad ki, vagy ilyenek kiadását segélyezi, előadásokat és tanfolya
mokat tart; *

c) halászati kiállításokat rendez ;
d) alkalmi gyűléseket szerved egyes, a halászatot érintő fontosabb 

kérdések megvitatására;
e) előmozdítja biológiai és halászati kísérleti állomások létesülését;
f )  közreműködik szűkebbkörű halászati egyesületek szervezésé

ben és ezek között állandó kapcsolatot létesít;
j gj a halászatot érdeklő kérdésekben a kormányhatósághoz fel- 
terjesztést intéz és felszólításra véleményt ad, vagy javaslatot tesz ;

h) tagjait tanácscsal és útbaigazítással látja e l ;
i) tagjai részére a lehetőséghez képest kedvezményeket igyekszik 

biztosítani.
3. §.

Az egyesület jövedelme és vagyona.
Az egyesület jövedelme és vagyona ál 1:
a} a tagok által fizetett tagsági díjakból;
b ) az egyesület lapjának és kiadmányainak jövedelmeiből és 

hirdetési díjaiból
c) az állam által adott esetleges segélyekből;
d) önkéntes adományok, továbbá alapítványok és hagyományokból;
e) az egyesület által beszerzett értékpapírok és összes ingó és 

ingatlan leltári tárgyakból.
Az alapítványoknak csak a kamatai használhatók fel. A pénz

tárban csupán a folyó kiadások fedezésére szükséges pénzkészlet 
tartható legfeljebb 10.000 K összeg erejéig, az ezen felül befolyó 
pénzkészlet az elnök által kijelölendő valamely jóhitelű pénzinté
zetnél (postatakarékpénztárnál) helyezendő el kamatozólag betétként, 
vagy folyószámlára.

A vagyon- és pénztárkezelés részletes szabályait időről-időre a 
választmány állapítja meg.
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II. FEJEZET.
A tagokról.

4. §..
Az egyesület tagjai.

Tag lehet minden feddhetlen jellemű nagykorú magyar állam
polgár, a halászat ügye iránt érdeklődő bármely testület vagy jogi 
Személy, idegen állampolgárok csak levelező tagokul választha
tók meg. f

5. §.
Ä tagok osztályozása.

A tagok : a) tiszteletbeliek ; b) alapítók ; r/rendesek; d) levelezők.
a) tiszteletbeli tag az, aki a hazai haltényésztés emelése vagy 

az egyesület érdekeinek előmozdítása körül oly kiváló érdemeket 
szerzett, hogy azok folytán a közgyűlés által ilyenül megválasztatott;

b) alapító tag az, aki az egyesület pénztárába egyszersminden- 
korra legalább 10.000 korona összeget befizet;

c) rendes tag- az, aki magát 3 éven át a közgyűlés által meg
állapított tagsági díj fizetésére kötelezi. A közgyűlés által megálla
pítandó tagsági díj azonban az évi 3000 K-t felül nem haladhatja;

d) levelező tagokká a magyar korona országain kívül lakó kiváló 
tudós vagy szakemberek választhatók a belügyminiszter engedé
lyétől feltételezetten.

Kiskorúak csakis szülői, illetve gyámi vagy törvényes képviselői 
beleegyezés mellett, iskolai fegyelem alatt állók pedig egyáltalában 
nem vehetők fel tagokul.

I Állami és törvényhatósági tisztviselők, általában a közszolgálati 
alkalmazottak és katonai havi díjasok, illetve polgári és katonai 
nyugdíjasok a tagsági díj 50P/o-os mérséklésének kedvezményében 
részesíiendők.

6. §.
A tagok jogai és kötelességei.

Az egyesület közgyűlésein, szakosztályain, országos értekezletein 
megjelenhetnek, véleményt nyilváníthatnak, indítványt tehetnek, 
szavazataikkal a határozatok létrejöttéhez hozzájárulnak. Válasz
tanak és választhatók.

A tagságot a közgyűléseken a legutóbb esedékessé vált rendes 
tagsági díj lefizetésére vonatkozó jegy vagy a hivatalos lapban 
közzétett nyilvános nyugtázás igazolja. A Szavazati jog csak szemé
lyesen gyakorolható és másra át nem ruházható. Testületek egy 
megbízottjuk áitaj gyakorolják jogaikat.

Az alapító és rendes tagok felvételéről a közgyűlés megerősíté
sének fenntartása mellett a választmány egyszerű szavazással határoz 
a titkárság előterjesztése alapján.

Tiszteletbeli és levelező tagok csak rendes közgyűlésen és pedig 
a választmány véleményes jelentése alapján választhatók meg,

. A levelező tagok a közgyűlés tanácskozásain résztvehetnek, de 
szavazati joggal nem bírnak.

Az egyesület hivatalos közlönyét a rendes tagok és az új alapítók 
minden külön feltétel nélkül, a régi alapítók pedig alapítványuk 
összegének 10.000 K-ra való kiegészítése, vagy alapítványuk 6°/o-os 
kamata összegének a közgyűlés által megállapított évi rendes tag
sági díjra való kiegészítésének feltétele mellett ingyen kapják. 
Az 5. § utolsó bekezdésében foglalt kedvezmény itt is számításba 
veendő.

7. §,
Tagsági díjfizetés.

Minden egyesületi tag tartozik évdíját az év első negyedében 
egészben az egyesület pénztárába Budapesten lefizetni. Amennyi
ben a tagdíjat a meghatározott időben be nem fizetné, a hivatalos 
lap küldése a tagdíjhátralékos tag részére beszüntetik.

Az egyesület összes tagjainak tagsági kötelezettsége mindig azon 
év január havában kezdődik, melyben tagokul beléptek, illetőleg a 
belépési nyilatkozatot aláírták.

A tag köteles a kötelezett évek végén esetleges kilépését a har
madik év lejáratát megelőzőleg egy "hónappal az elnökséghez inté
zett ajánlott levélben bejelenteni. Ellenkező esetben újabb három 
évre tagnak tekintetik. Pontosan nem fizető tagokkal szemben úgy 
az esedékessé vált kamatok és alapítványok, valamint a hátralékos 
tagsági díjakra nézve jogában áll az egyesületnek követelését az 
általa szabadon választandó bíróság útján behajtani.

8 . §.

A tagság megszűnése.
A tagság megszűnik: a) halál, jogi személyeknél megszűnés,

b) kilépés, c) törlés, d) kizárás által.
Kizárható az a tag, aki feddhetlen jellemét és hírnevét elvesz

tette s így erkölcsi vagy anyagi kárára van az egyesületnek.

Törlésnek a tagsági díjak felszólítás ellenére való be nem fizetés 
esetén van helye.

A kizárás és a törlés felett hozott választmányi határozatok a 
közlést követő naptól számított 15 napon belül a közgyűléshez 
felíebbezhetők.

A tagsági díjfizetés iránti kötelezettség azon év végével szűnik 
meg, amelyben a tagság megszűnésének jogcíme bekövetkezett,

UI. FEJEZFT.
Az egyesület intéző szerveire vonatkozó 

rendelkezések.
0. §.

Az egyesület igazgatása.
Az egyesület ügyeit intézi:
a) a közgyűlés, b) a választmány, c) az elnökség.

10. §.
Á közgyűlés.

Az egyesületnek minden jogát a közgyűlés gyakorolja. A köz
gyűlést az egyesületi elnök vagy az alelnökök egyike hívja össze 
és pedig a közgyűlést megelőzőleg legalább 14 nappal a meghívó 
útján a tárgysorozat közlésével.

• Minden naptári év első negyedében rendes közgyűlés hivandó 
össze. Az egyesület 10 tagja azonban jogosítva van az elnökséghez 
intézendő sajátkezűleg aláírt íven rendkívüli közgyűlés összehívását 
kérni, melyet az esetben az elnök, vagy az alelnökök egyike össze
hívni tartozik. A választmány bármikor -hívhat össze rendkívüli 
közgyűlést.

A közgyűlés határozatképes, ha legalább a tagok 1/s része jelen 
van. Az egyesületi alapszabályok módosítását, az egyesület felosz
lását, valamint az egyesületi vagyon eladását, megterhelését vagy 
hováfordítását, nemkülönben más egyesületbe való olvadását illető 
esetekben, ami a meghívóban feltűnően jelzendő, a határozatképes
séghez a tagok 2/3*ának jelenléte szükséges.

Ha a közgyűlés a megjelent tagok csekély száma miatt nem 
volna határozatképes, abban az esetben az elnök által 8—30 napon 
belül másodízben összehívott közgyűlés a jelenlevők számára való 
tekintet nélkül határozatképes. A közgyűlés határozata minden 
tagra kötelező.

A közgyűlést az egyesület elnöke, vagy az alelnökök egyike vezeti. 
xA jegyzőkönyvben a jelenvoltak nevei felsoroiandók. A jegyző
könyvet az élnök, a titkár és az elnök által felkért két hitelesítő 
tag írja alá. A közgyűlés általában szótöbbséggel hozza határoza
ta it; szavazategyenlőség esetén az elnök dönt. Jelen § 3-ik bekez
désében említett esetekben hozott határozatok érvényességéhez a 
jelenlevők szavazatának 2/3-ad többsége szükséges, A szavazás álta
lában véve nyilvános, személyi kérdésekben közfelkiáltással egy tag 
kívánságára azonban titkosan történik,

11. §•
A közgyűlés hatásköre.

a) Az elnök és alelnökök, valamint a választmány és a szám
vizsgáló-bizottság tagjainak három évre való megválasztása.

A választás az előző §-ban előírt módon felkiáltással vagy 
szavazással történik;

b) a tagok felvételének megerősítése, tiszteletbeli és levelező tagok 
választása;

e) az évi jelentés és az évi zárszámadás megbírálása; a számadók 
részére a felmentvény megadása, a vagyoni kérdéseknek végső fokon 
való intézése;

d) költségelőirányzat megállapítása; végső fokon való intézése;
e) az alapszabályok módosítása ;
f) a választmány hatáskörét meghaladó fontosabb szerződésekés 

különösen az egyesületi vagyon állagát érintő egyéb jogügyletek 
elhatározása és jóváhagyása ;

g) az egyesületi tisztviselők és azok alkalmazhatásának meg
erősítése;

h) az egyesület felosztása; -
i) felosztás esetén az egyesületi vagyonnak hovafordííása iránti 

rendelkezés;
j) más egyesülettel való egyesülés elhatározása;
k) tagok indítványai és fellebbezései fölötti határozathozatal. (Az 

indítványok 8 nappal a közgyűlést megelőzőleg írásban nyújtandók 
be az egyesület elnökségéhez.)

12. §.
A választmány.

A választmány áll az elnökből, az alelnökökből, valamint a köz
gyűlés által megválasztott huszonnégy (24) választmányi tagból,
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továbbá a vidéki fiókegyesületek elnökeiből. A választmánynak 
hivatalból tagjai az _ ügyvezető titkár (igazgató) és a pénztáros. 
A választmány tagjai" három évre választatnak. Ha időközben a 
tagok számában apadás állana elő, a pótlás iránti választás csak a 
3 évi ciklusból még hátralevő időre terjedhet.

A választmányt az elnök vagy helyettese a szükség szerint, de 
legalább 3 havonkint egyszer hívja össze, de öt tag írásbeli kérel
mére bármikor 15 napon belül összehívni köteles. A választmányi 
ülésen az elnök vagy helyettese elnököl. Határozatképes, ha gyűlé
sen az elnökön és a hivatalbóli tagokon kívül legalább 4 tag van 
jelen. Határozatait szótöbbséggel hozza, egyenlő szavazat esetén az 
elnök dönt.

A választmány üléseiről jegyzőkönyv vezetendő, amelyet az elnök 
és a titkár írnak alá.

13. §.
A választmány teendője és hatásköre.

aj Gondoskodik az egyesület ügyeinek intézéséről ;
b) határoz a tagok felvétele és kitörlése felett ;
c) előkészíti a közgyűlés határozatainak fenntartott ügyeket ;
d) végrehajtja a közgyűlés határozatait;
e) kezeli az egyesület vagyonát és utalványoz 200.000 K erejéig;
f )  a közgyűlés által elfogadott költségvetés keretében a pénztári 

ügyvitelt megállapítja és ellenőrzi ;
g) a közgyűlés megerősítésének fenntartása mellett megválasztja 

az egyesület tisztviselőit.
A választmány határozatai 15 napon belül a közgyűléshez fellebbez- 

hetők.
14. §.

Számvizsgáló-bizottság.
A közgyűlés a pénztár és az egyesület vagyona kezelésének felül

vizsgálatára s az ellenőri teendők ellátására három évre három 
tagból álló számvizsgáló-bizottságot választ, amelynek tagjai meg
bízásuk tartama alatt sem a választmány tagjai nem lehetnek, sem 
más tisztséget be nem tölthetnek. Megbízásuk tartama alatt a pénz
készletet bármikor megvizsgálhatják és azért a pénztárossal együtt 
anyagilag egyetemlegesen felelősek. A számadási év lezártával az 
évi zárszámadást és pénzkezelésre vonatkozó okmányokot, napló
kat és egyéb iratokat részletesen megvizsgálni és vizsgálataik ered
ményéről a közgyűlésnek (választmánynak) írásban jelentést tenni 
tartoznak. Amennyiben pedig évközben észlelnének valamely sza
bálytalanságot, azt az elnökségnek, fontosabb esetben a külön össze
hívandó rendkívüli közgyűlésnek bejelenteni kötelesek.

15. §.
Az elnökség.

Az elnökség á ll: az elnökből és két alelnökből. Az egyesületet 
kifelé az elnök képviseli. Üléseken elnököl, jegyzőkönyveket alá
írja, utalványoz 10.000 K-ig, a pénzkezelést és az egyesület könyveit 
és iratait bármikor megvizsgálhatja. Szavazategyenlőség esetén úgy 
a, választmányban, mint a közgyűlésen az elnök szavazata dönt. 
Az elnököt minden ténykedésében az alelnökök helyettesíthetik,

16. §.
Az egyesület tisztviselői.

A választmány az egyesület ügykörének megfelelően a közgyűlés 
jóváhagyásától feltételezetten és a költségvetés keretén belül a szük
séghez képest alkalmaz tisztviselőket és pedig ügyvezető igazgatót, 
vagy ügyvezető titkárt, illetőleg a szükséghez képest e mellett még 
titkárt, vagy segédtiikárt, végül pénztárost. Az ügyvezető igazgató 
vagy ügyvezető titkár és pénztáros az elnökség útján, a titkár vagy 
segédtitkár az ügyvezető igazgató vagy ügyvezető titkár útján a 
választmánynak vannak alárendelve.

. 17. §.
Az igazgatóság (titkárság).

Az ügyvezető igazgató, vagy ügyvezető titkár a választmány hatá
rozatának megfelelően és azok szellemében irányítja és vezeti az 
egyesület ügyeit és ellenőrzi annak végrehajtását.

A titkár vagy segédtitkár végzi a szövetség adminisztrációját, 
levelezéseit és egyéb írásbeli munkáját. Vezeti és aláírja a közgyűlés 
és a választmány jegyzőkönyvét. A titkári vagy segédtitkári tiszt
séget, betölteílensége esetén munkakörét az ügyvezető igazgató vagy. 
ügyvezető titkár látja el.

is. §• • 1 . ;
A pénztáros.

A pénztáros anyagi felelősség mellett kezeli az egyesület pénzét 
és vagyonát, a vagyon és pénzkezelésről rendes okmányolt szám
adást tartozik vezetni, az utalványozások alapján teljesíti a kifizetéseket.

ÍV. FEJEZET.
Vegyes rendelkezések.

19. §.
Fiókegyesü létek alakítása.

Az Országos Halászati Egyesület működési területén belül fiók- 
egyesületet is alakíthat olyan helyeken, ahol az egyesületük legalább 
húsz tagja állandóan lakással bír, A fiókegyesüíetek külön* alap
szabályokat nem alkothatnak, hanem csakis az anyaegyesület látta- 
mozott alapszabályai szerint működhetnek. A fiókegyesület elnöke 
hivatalból tagja az anyaegyesület választmányának. A fiókegyesület 
megalakulása az illetékes törvényhatóság első tisztviselőjéhez tudo
másulvétel végett bejelentendő; a fiókegyesület működését csak a 
tudomásulvétel után kezdheti meg.

Â  fiókegyesületek az anyaegyesület központjának határozatait és 
utasításait a láttamozott alapszabályok keretén belül követni tartoz
nak. Működésének felfüggesztését, vagy felosztásukat az anyaegyesm 
let nem rendelheti el, de a 22. §-ban említett esetekben vizsgálatot 
rendelhet el és a működés felfüggesztése, úgy a feloszlás elrende
lése céljából a belügyminiszterhez indokolt előterjesztést tehet. Az 
önkéntes feloszlás az illetékes törvényhatóság első tisztviselője útján 
szintén bejelentendő. Ügy az önkéntes feloszlás, mint a hatósági 
feloszlatás esetében a .fiókegyesület minden cselekvő és szenvedő 
vagyona az anyaegyesületre száll át — kivéve azt az esetet, ha a 
hatóság az anyaegyesüleíet is feloszlatja.

2 0 . § .

Feloszlás esetén a vagyon hováfordítása.
Az egyesület a feloszlatását az alapszabályok 11. §-a értelmében 

a közgyűlés határozza el. Az egyesület feloszlása esetén az egye
sület vagyona, mely különben feloszthatian és ahhoz adagok semmi
féle jogot nem formálhatnak, mint feloszthatian alapítvány az 
Országos Magyar Gazdasági Egyesületnél helyezendő el, kamatai 
a tőkéhez csatolandók, mindaddig, míg egy hasoncélú egyesület 
megalakul, melynek az összeg, mint alapítvány átadandó.

21 . § .

Fontosabb határozatok felterjesztése.
Az alapszabályok módosítása, valamint az egyesületek más egye

sületbe való olvadása, nemkülönben az egyesület esetleges felosz
lása tárgyában hozott közgyűlési határozatok foganatosításuk előtt 
jóváhagyás végett a m. kir. belügyminiszterhez feltérjesztendők.

22. §.

Záradék.
Azokban az esetekben, ha az egyesület az alapszabályokban elő

írt célját és eljárását be nem tartja, hatáskörét túllépi, államellenes 
működést fejt ki, a közbiztonság és közrend ellen súlyos vétséget 
követ el, vagy a tagok »vagyoni érdekeit veszélyezteti, a m. kir. 
belügyminiszter ellene vizsgálatot rendelhet el, működését fel
függesztheti és végleg fel is oszlathatja.

Budapest, 1923. május hó 30-án.
Báró Inkey Pál s. k. 

elnök.

92.729/1923. VIII. szám. Magyar kir. belügyminiszter.
Látta a m. kir. belügyminiszter azzal a megjegyzéssel, hogy a 

10. § harmadik bekezdésében levő javítások és törlések hivatalos 
tollal történtek, továbbá, hogy az egyesület tisztviselőinek meg
választása a közgyűlés hatáskörébe tartozik.

Budapest, 1923. évi június hó 14-én.
XA miniszter rendeletéből: 

Szikszdy s. k. 
miniszteri tanácsos.

Az "Országos Halászati Egyesület választmánya f. évi
július hó 7-én dr. Dobránszky Béla elnöklete alatt ülést tartott.

Jelen voltak: dr. Dobránszky Béla alelnök, Fischer Frigyes, 
Kóesy Imre, Kuttner Kálmán, Répássy Miklós, Scheiber József, 
Stögermayer Alajos, báró Szurmay Sándor és id. Zimmer Ferenc.

Távolmaradását kimentette: báró Inkey Pál elnök.
Elnöklő alelnök a megjelenteket üdvözölve előadja: 1. hogy 

jelen választmányi ülés legfőbb tárgya id. Zimmer Ferenc választ
mányi tag indítványa. Ez az indítváuy a m. kir. pénzügyminiszter 
úr 44132/1923. sz. rendeletének megváltoztatását célozza, hogy 
ugyanis a bérelt területen űzött halászat is mentesíttessék a forgalmi 
adó alól. Felkéri a titkárt, hogy a m. kir. pénzügyminiszter úrhoz
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S.

benyújtandó beadvány tervezetét olvassa fel. Felolvasás után a 
választmány a beadvány szövegét beható tárgyalás alá vette, annak 
szövegét megállapította és akként határozott, hogy a beadványt 
dr. Dobránszky Béla alelnökből, id. Zimmer Ferenc választmányi 
tagból és Fischer Frigyes titkárból álló háromtagú bizottság a 
lehető legrövidebb idő alatt juttassa el Varga Gyula pénzügyi 
államtitkárhoz.

2. Titkár bejelenti, hogy az alapszabályok a m. kir. belügyminisz
ter úrtól némi módosítással jóváhagyva visszaérkeztek. A választ
mány az alapszabályokat az Egyesület közlönyében közzétételi s 
mintegy 500 példány különlenyomatot készíttet, hogy az újonnan 
belépő tagok részére rendelkezésre álljon.

Ezzel kapcsolatban tisztázandó lesz az, hogy az egyesületnek az 
ország szétdarabolására való tekintettel Csonka-Magyarországon 
ezidőszerint hány tagia van, miért is a választmány felhívja a tit
kárt és pénztárost, hogy a jelenlegi taglétszámot állítsa össze s 
erről a következő ülésen tegyen jelentést.

3. Titkár bemutatja a „Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai r.-t. 
f. évi július hó 6-án keit értesítését, mely szerint a „Halászat" 
előállításánál az eddigi emeléssel együtt az eredeti nyomdai egység
árakhoz összesen 210% felárat fog felszámítani.

Répássy Miklós választmányi tag javaslatára a választmány akként 
határoz, hogy a nyomdaköltségek ezen drágulása folytán a „Halá
szat" előfizetési díját f. évi július hó 1-től kezdve évi 1600 K-ra 
emeli fel.

*

Ülés után a választmány tagjai barátságos vacsorára gyűltek a 
Hoffmann-féle budai vendéglőbe, F.

V EG YESEK .
Ä hőhullám. Az egyik budapesti napilapban olvastuk július 

hóban a következőket:
„A hőhullám, amely néhány napja európai útjában végigvonult 

a legtöbb magyar városon, katasztrofális gazdasági kárt okozott 
Szeged városának. A nagy hőség következtében ugyanis az alsó
városi tó vize hirtelen erősen leapadt, úgyhogy végül már alig érte 
«el az őtven centiméter magasságot. A több százezer főnyi hal
állomány az alacsony vízben teljesen tönkrement. Az elpusztult 
halak tömegesen úszkálnak a víz színén és oszlásnak induló testük 
egészségtelen bűzt áraszt, amely fertőzéssel fenyegeti az alsóváros 
egész levegőjét. Ez a jelenség annál is veszedelmesebb, mert az 
emberek kosárszámra szedik össze a döglött halakat.

A szegedi halgazdaságnak hőhullámokozta kára egyelőre fel
becsülhetetlen."

Nem tudjuk, melyik szegedi vízről van szó. Hozzánk valami 
nagyobb veszedelemről hír nem érkezett. Talán egy kis túlzással 
színezte ki a tudósító a kalasztrófát; de az persze nincs kizárva, 
hogy a nagy meleg a halastavakban esetleg bajt ne okozott 
volna.

A „Halászat“ régebbi évfolyamait keresi Kxepuska Gyula 
tagtársunk (Budapest, X., Héderváry-u. 22. sz., Tisztviselő-telep), 
nevezetesen az I—IV. és X—XI. évfolyamokat. Ha valakinek eset
leg átengedhető példányai volnának, kéri a feltételek szives közlését.

Hivatalos árjegyzés. A budapesti vásárcsarnokok igazgatósá
gának hivatalos jelentése szerint július hónapban lanyha felhozatal 
mellett az árak ingadoztak. Nagyban egyedül csak a balatoni 
keszegnél jelez egyszer árat az igazgatóság, mikor is 400—600 K-t 
fizettek e hal 1 métermázsájáéit.

A kicsinyben való árúsításnál a balatoni fogassüllő csak a hónap 
második felében tűnik fel; egyébként az áringadozásokat kilo 
grammonkint koronákban az alábbi összeállítás tünteti fe l:

a) Édesvízi (élő} hal:
1923. július 7. ' 1923. július 27.

Vásár-
csarnokokban

Nyílt
piacon

Vásár-
csarnokokban

Nyílt
piacon

Ponty, nagy___ 4400—5000 \ 3000—40Ó0 5000—6000 }! 3000—4500
kicsiny ____ 4000—430G / — 4200—4600 jr —

Harcsa, nagy ____ -  \ — -  1
v kicsiny___ ,. f — I' 3500—4500^

Csuka, nagy — ------
,, kicsiny

4100-4100 1 — -
/ — J‘ 3000-4000

Fogassüllő,'dunai ... — _
Kárász ................... 1000—1000 — 1800—1800 ' —
Compó .........— — — — —
Márna____ . . . ------— 3800-4200 ' — 4000-4500 4000-4000
Keszeg _________ — — — —

Kecsege kicsiny 4000—4000 — — —

_Apró, kevert hal — — — — —

1923. július 7. 1923. július 27.
Vásár- Nyílt Vásár- ' Nyílt

csarnokokban piaczon csarnokokban piaczon
b) Édesvízi jegeit (nem élő) h a l:
Ponty, nagy____ — 3500—4000 11 2000—3000 3500—5000 1\ 2500—4000

„ kicsiny 2400—3500 j[ — 2500—3500 í
Harcsa, nagy ____ 5800—6000 )I 3000—4500 5800—7000 )l 3000—4500

» kicsiny____ 4000—5200 j| — * • 3200-5500 j1 -
Csuka, nagy — — ... 2800—4000 }í 2000-3000 2800—4000 11 2000—3500

» kicsiny . . . _ 1640—2800 J — 2400—2800 jf -  ,
Fogassüllő, d u n a i_

I. Fogassüliő,
— —

s
balatoni nagy 3
kg.-on felül — — — 9000-9000 —

II. Fogassüliő, 
balatoni nagy 2-3
kg.-os ---------- *

III. Fogassüllő,
— 7500-7500

.
balatoni kicsi 45
cm. h. feljebb... ' —. — 6000-6000 —

IV. Fogassüllő,
balatoni kicsi 35
cm. h. feljebb ... — — 4500—5500 - —

Keszeg, balatoni _T. 80.0—800 — 700—900 — i
Garda, balatoni____ — — — —•
Kárász _______... 1200—1200 1000—1400 1400—1400 1200—1600
Compó ____ 2000-2000 — — —

Márna_________ ... 3000—3500 2400—2400 3000—4000 2400—3000
Keszeg _______ 600—1000 460—1000 1000—1000 900—1200
Pisztráng________ — - — — —
Kecsege, nagy ____ — ■. — 6000—7000 —

i; kicsiny _ 4500-4500 — 4500-4500 —
Apró, kevert hal _ —
c) Rákfélék és egyébnemüek:

400-800
“

900—2000

Folyami rák, nagy— 
„ * kicsiny

200-200 — 350—350 —
100—100 . — 150—150 "

A lap kiadásáért felelős: Répássy Miklós

V á c K  W l s e j f x * á d  I c o a e ü # #

HALÁSZATI JOG
szerszámmal^ örök tulajdonjogi e l a d é .
Kurdy József, Vácz, Fegyház-utcza 7. sz.

Dunaszekcső-Právatoroki Halászati Társulat
397 szám.
Em. 1923.

Hirdetmény.
A Dunaszekcső-Drávatoroki Halászati Társulat

I., II. és III. üzemszakasza
1924. évi január hó 1-től 1929. “évi december hó 31-ig ter
jedő egymásután! 6 évre, szakaszonkint külön-külön, 
folyó évi augusztus hó 22-én délelőtt 9 óra 
kori Mohácson, a Margittaszigeti Ármentesítő és Belvíz
levezető Társulat igazgatói irodájában tartandó írásbeli 
ajánlati s ezt követő szóbeli árverésen bérbe- 
adatik.

írásbeli ajánlatok folyó évi augusztus hó 21-ig
a társulat alulírott igazgató-jegyzőjénél a I. üzemszakaszra 
nézve 100.000*—- K, a II. üzemszakaszra nézve 200.000*— K, 
a III. üzemszakaszra nézve 150.000*— K bánatpénzzel el
látva benyújthatók. A szóbeli árverésen az ajánlattevő tar
tozik ugyanakkora bánatpénzt az árverés kezdetén letenni.

Áz ajánlatok balmennyiségben teendők és kikiáltási 
ár boldankint l /2 kilogramm hal.

I. lizemszakasz területe mintegy 1434 
katasztrális hold.

II. fizemszakasz területe mintegy 4135 
katasztrális hold.

III. üzem szakasz területe mintegy 2200 
katasztrális hold.

Az ajánlatok és árverés eredménye felett a köz
gyűlés dönt.

A részletes árverési feltételek és felvilágosítások dr. 
Német Kálmán ügyvédnél, Mohácson, megtudhatók.

Mohács, 1923. évi június hó 13-án.
dr. Német Kálmán ügyvéd,

társulati igazgató pénztáros.
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Halértékesítő Részvénytársaság
H a ln agy K ere sK ed és

Árusító hely : B u d a p e s t ,  I X . ,  K ö z p o n t i  y á s á r c s a r n o k
Telep és iroda: B a d a p e s t ,  I X . ,  C s a r n o k - í é r  5 .

T e le fo n  n a p p a l i  Józse f 1 13 -54 « ® T e le fo n  é j je l :  J ó z se f 4 9  0 6 .

Központi iroda: B u d a p e s t ,  "V., S z é c h e n y i - u t c a  1 .
T e le fo n :  154—44 , 1 5 4 -4 5 .

M E G V E S S Z Ü K  tógazdaságok egész haltermését, S Z Á L L Í T U N K  a Magyar Tógazdaságok részvénytársaság 
kezelésében levő tógazdaságokból elsőrendű gyorsnövésü cseh és bajor egy és kétnyaras pontyokat, anyapontyokat s minden 
más tenyészhalat és megtermékenyített fogassüllőikrát, valamint etetési üzemre berendezett tógazdaságok részére

különféle haltakarmányt.

"Pátria" irodalmi vállalat és nyomdai r.~tM Budapest, Üllői-út 25. — (Felelős nyomdavezető: Mészáros Vilmos)


