
1. szántXLIV. évfolyam. Budapest, Í943 január 15.

A HALÁSZAT MINDÉN ÁGAZATÁT FELÖLELŐ SZAKLAP.
KIADJA: AZ ORSZÁGOS HALÁSZATI EGYESÜLET. $  SZERKESZTI: UNGER EMIL DR.

Kéziratok é s  szakkérdések  
•  szerkesztőség címére küldendők.

Előfizetési díjakat é s  hirdetéseket az  
O rszágos H alászat! E gyesü le t  

Budapest, V.ker. Kossuth Lajos-tér 11. 
félemelet 56. fogad el.

MEGJELENIK EGYELŐRE MINDEN HÓ KÖZEPÉN.
A z O rszá g o s  H a lásza ti E gyesü let tagjai ingyen kapják.

í E gész évre  12 pengő.
N em tagoknak e lő fize tési d íj: j Fél évre  6 pengő.

( Külföldre eg é sz  évre  16 pengő. 
Posttatkpt. c se k k  az.: 10.094. Á llam i a lkalm azottakn ak  50 °/o-os k ed vezm én y  jár.

Veranlwörtlicher Redakteur: 
Dr. Em il U nger.

Administration: U ngarischer  
L an d esfisch erei-V erein , 

BUDAPEST.
Kossuth Lajos-téi 11. félem. 56.

S z e r k e sz tő sé g : Budapest, 
II., Herm án Ottó-út 15. sz. 

O rszágos m. kir. H alélettani és  
S zen n yv ízv izsgá ló  Intézet

HALÁSZAT -  (FISCHEREI)
FACHBLATT FÜR DIE GESAMTINTERESSEN DER FISCHEREI

Organ d e s  U ngarischen L an d esfisch ere i-V ere in s  B udap est.

R edaktion: Kgl. Ung. L andes
anstalt für F ischereib io log ie  

und A bw asserk un de. B udapest, 
II , Herm án Ottó-út 15. sz .

TARTALOM : Prof. Dr. R. Demoll. Dr. Unger Emil. — Egy korszerű halászati törvény jogi alapjai. Dr. Szlezák Lajos. — Az őszi 
halpiac. Uzoni László. — Társulatok — Egyesületek. — Irodalom—Könyvismertetés. — Újdonságok—Vegyesek. — Árjegyzés. —

Hirdetések.
INHALTSANGABE FÜR DAS AUSLAND. Prof. Dr. R. Demoll. — Die Rechtsgründe eines modernen Fischereigesetzes. — Der 

Herbstfischmarkt. — — Gesellschaften und Vereine. — Schrifttum. — Neuigkeiten. — Preisliste. — Anzeigen.

E gy korszerű halászati törvény 
jogi alapjai.
Irta: Dr. Szlezák Lajos.

Egy év előtt Isten kegyelme visszavitt szülővárosomba, 
Újvidékre és itt egyéb teendőim között sokat kellett foglal 
koznom a Délvidéki Halászati Alap kezelésével és a vissza
foglalt Délvidék halászatának Irányításával. Tizenkét évi 
egyesbírói működés megnyitotta szememet su élet reális 
problémáinak meglátása iránt. A visszafoglalt Délvidéken 
az 5440/1941. M. E. sz. rendelettel átmenelileg hatályában 
tartott modern jugoszláv halászati törvény alapján álló 
halászok és a magyar jog a lp ján  álló halászati jogtulajdo
nosok közötti felfogásbeli különbségek bő alkalmat nyúj
tottak a két jogrendszer összehasonlítására és mindkettő
jük hibáinak feltárására és nagy anyagot adtak megfigyelé
sek eszközlésére.

Tudom, a gazdasági életben nem minden a törvény, 
a jogszabály. Van ennél siókkal fontosabb momentum is. 
De egyrészt a jó törvény épp oly sokat tehet az illető 
termelési ág fejlesztésére, mint amennyire a rossz törvény 
gátolhatja és el is sorvaszthatja azt, másrészt, ha a jog
szabály nem is a legfontosabb része az illető gazdasági ág 
problémáinak: én mindenesetre csak a problémának ehhez 
a részéhez szólhatok hozzá. Végül: a szorosan vett tenyész
tési, értékesítési stb. szóval a természettudományi és gazda
sági kérdések pillanatnyi intézkedéseket kívánnak, de még
is engednek gyors és sűrű változásokat. A jogi szabályozás 
nem történhet máról holnapra, de viszont hosszú időre kell 
szólnia. Engedjék meg tehát a lap olvasói, hogy bőveb
ben foglalkozzam a tervbevett jogi szabályozás mikéntjével.

Prof. Dr. Reinhard Demoll
német titkos kormánytanácsos (Geheimer Regierungsrat) 
hatvanadik születésnapját ünnepelte.

A német halászati szaktudomány, de a külföld is igaz 
tisztelettel és nagyral>ecsilléssel emlékezik meg Demoll pro
fesszorról, aki 1942. december 3-án töltötte be hatvanadik 
életévét. Demoll a müncheni Bajor Biológiai Kísérleti In
tézet (Bayerische Biologische Versuchsans alt) és az ezzel 
kapcsolt wielenbachi Hofer-Institul nagyérdemű igazgatója, 
évtizedek óta Prof. Bruno Hofer méltó utóda.

Tudományos, de mindig a gyakorlati halászati több- 
lermelés szolgálatában álló munkásságának eredményeit itt 
nem sorolhatjuk fel, de nem is szükséges, mert minden 
szakember tud ezekről. A müncheni intézetben, valamint a 
wielenbachi nagyszabású tógazdasági kísérleti telepen fo’yó 
kutatómunka irányítása, a tenyészhalak táplálkozására, faj
táik tulajdonságainak vizsgálatára, a halastavak trágyá- 
zsára, a szennyvíz-ügyre vonatkozó kutatásai jól ismerlek 
hazánkban is. Ugyancsak világszerte ismert és nálunk is 
használatos a < Demoll-Ma’er», a sorozaosan 1924 óta meg
jelenő sok kötetes, legnagyobb német édesvizi halászati 
kénkönyv, («Handbuch der Binnenfischer i Mitie’europas.») 
melynek megjelenése elsősorban és nagyrészben az ő érdé. 
me.

Hazánkban is járt fiatal munkatársaival H Heuschman 7- 
nal és E. Probsttal, 1933-ban, midőn alaposan tanulmá
nyozták hazánk tógazdaságait.

őszintén kívánjuk, hogy a Mindenható sokáig tartsa 
meg Demoll titkos tanácsost jó egészségben és még igen 
számos évig gyarapíthassa a halászati szaktudományt!
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Először teliál a halászati joggal, azután az állami he 
zeléssel, az őstermelők megszervezésével, a halászati tár
sulatoknak az igazgatásból va/ó kikapcsolásával, a szakigaz
gatással és az érdekképviseletekkel fogok foglalkozni.

A törvény: jogszabály. Ennélfogva a gazdasági élei 
egyes ágaira vonatkozó törvények nem az illető gazdasági 
ág művelési (technikai) részét, hanem jogi vonatkozásait 
szabályozzák. — A törvény sikerült voltának kérdése azután 
az, hogy ezt a gazdasági követelményeknek megfelelően te 
szEe, vagy sem.

A halászatra vonatkozó jogszabálynak ezekből folyóan 
központi kérdése maga a halászati jog a szónak szorosabb 
értelmében tehát az, ^hogv egy bizonyos vizen kinek van 
joga halászni.

A jog általában az illető kor gazdasági berendezkedé
sének és fejlettségének a kifejezője és ha nem akarunk egy 
az élettől idegen jogot, amely részben gátolja is az életet 
fejlődéséiben, részben azonban kényszeríti is az életet arra, 
hogy kibúvókat találjon és ezáltal a szabályozás tárgyát 
alkotó konkrét életviszonyok körén túlmenőieg is aláássa 
a törvények tisztele'ét, úgy ennek így is keli lennie. Nin
csenek örök törvények sőt a gazdasági, a forgalmi jogban 
talán örök igazságok sincsenek.

A halászati jogot is abból a szemszögből nézve kell 
szabályozni, amit a halászat a mai gazdasági életben jelent. 
A magyar nemzet államalkotó képességének egyik bizonyí
téka az is, hogy a halászati jogot is mindig a kor gazdasági 
fejlettségének, igényeinek, szükségletének megfelelően tud
ta, merte és akarta módosítani és nem csak módosítani, 
hanem ha kellett alapjában elvetni és helyébe újat alkotni.

Nemcsak a honfoglaló magyaroknál, akik elsősorban 
halász és vadásznép voltak, bizonyos mértékig állattenyész
tők is, de semmiesetre sem földművesek, volt a halászatnak 
a maiénál sokkal nagyobb jelentősége és része az ellátás
ban és a termelés egészében, hanem ami ez utóbbit illeti, 
elmondhatjuk, hogy a termelésnek mind belterjcsebbé válta 
folytán a halászat jelentősége a földbirtok szempontjából a 
honfoglalás óta is hullámzás nélkül állandóan csökken és 
fmóta a földművelés a múlt század dereka óta az agrokémia, 
jiövény élettan stb. folytán tudományos irányítás alatt ro
hamosan fejlődik, a halászat relativ hozama akkor is ro
hamosan csökken és csökkenni fog, ha a halászatot is tu 
dományos ismeretekkel alátámasztva irányítjuk. Ez annak 
a megmásíthatatlan ténynek a következménye, hogy a nö
vényi termelés emberi behatással közvetlenebbül irányít
ható és így fokozható is, mint az állattenyésztés és a há
ziállatok tenyésztése sokkal inkább, mint a szabadon élőké.

Ez az egyik szempont, amit az új halászati törvény 
megalkotásánál figyelembe kell venni.

A gazdásági átalakulás kétségkívül a legfontosabb té
nyezője, alapja, irányítója és útmútatóa a törvényalko
tásnak, azonban a gazdálkodás sem független a társadalmi 
viszonyoktól, a társadalom átrétegeződésétől és közjogi 
struktúrájától, sőt ezek ki nem kapcsolható állandó köl
csönhatással vannak egymásra.

Ha régi jogunk szerint valóban úgy lett volna, hogy 
a halászati jog a földbirtok tartozéka (az aianliakból ki 
lbg tűnni, hogy sohasem volt az), akkor is ez érthető és 
természetes lett volna, mert az akkori közjog és a társada
lom akkori szerkezete melleit a földesúr úgy a szoros 
értelemben vett földin ívelést, mint a halászatot előbb 
rabszolgákkal, majd jobbágyokkal, de a saját földesúri te
rületén (melyet szándékosan nem nevezek «tulajdonnak; 
végeztette el. Még ha lehetne is lehat törvényeket puszta 
logikai elgondolások alapján, bölcseleti és természet jogi 
meggondolásokból kiindulva alkotni, akkor is fel kellene 
lünni annak a logikai ellentmondásnak, hogy míg a földet 
Felszabadítottuk a földesúri terhek alól és annak a kezébe 
adtuk, aki azt valóban műveli és minden újabb törvényho
zási alkotásunk csak elmélyíti ezt a folyama:©!, addig a ha 
lászat terén éppen* az ellenkező irányban haladtunk, a ha
lászt megfosztottuk a vizétől és azt egy bölcseleti doktrína 
nevében a legújabb korban és a nemzeti jog-fejlődés vo
nalán kívül a földtulajdonosnak adtuk, mint «öröktől* fog
va őt megillető t.

A mai halászati törvény a halászati jogot a földtulaj

don elválaszthatatlan tartozékának nevezi. Rosszabb ki 
fejezést a legszorgosabb kereséssel sem lebe‘.ed volna la 
iálni.

Ilogy a jogi terminológia szempontjából nemcsak a 
konkrét életviszonyt minősíti helytelenül, de önmagában 
is ellentmondó (couiradictio in adiecto) és lehetetlent tar
talmazó meghatározás és hogy a jogi alkotásban iskolapél 
dája annak, hogy hogyan nem szabad törvényt szövegezői, 
az általában ismeretes.

t Ami tartozék, az nem elválaszthatatlan és ami elvá
laszthatatlan, az nem tartozék, hanem alkotórész (alkat- 
katrész). De alkotórész csak testi tárgy lehel, szoros érte 
lemben vett «dolog». — A mai általában elfogadott jogi 
Felfogás és szabatos jogi minősítés szerint a halászati jog 
a földtulajdon folyománya, abból folyik: a tulajdonjogot 
összetevő számtalan jogosítvány egyike. Vizsgáljuk azon
ban meg, van-e ennek a jogi felfogásnak (lásd Szaldits, 
Dologi Jog 65. oldal), akár történeti, akár csak lermé- 
szeljogi (jogbölcseleti) vagy esetleg gazdasági alapja, vagy 
pedig ez a «de lege lata» kétségkívül helytálló felfogás 
egyedül és kizárólag a tételesjogi minősí ésen, illet
ve — elég különösen — egyedül azon alapul-e, hogy a té
teles törvény másnak nevezte a halászati jogot. Azt hiszem 
pár szóban is be lehet bizonyítani, hogy a halászati jog 
sem történetileg, sem a jogi gondolkodás szükségképpeni 
következményeként, legkevésbbé pedig társadalmunk gaz
dasági struktúrájának folyományaképp nem bennrejlő része 
a földtulajdonnak és azzá csak az febe, hogy a törvény elvá
laszthatatlan tartozéknak nevezte.

A kérdést igen széles alapon kellene exponálnom, meri 
amit itt el kell mondanom, su löbbé-kecésbbé áll a lobbi 
vízjogokra is és főként a medertulajdonra.

De mert most csak a halászati jog reformjáról van szó 
és a többi víz jogokat érinteni nem kívánom,

mert továbbá a többi vízjog és főleg a medertulajdon 
kérdése — bár hasonló — mégsem teljesen azonos a halá 
szati jog kérdésével és pedig elsősorban azért nem, meri 
azokkal nem függ össze egy egész külön őstermelési ág és 
egy őstermelői társadalmi réteg, egy rend élete vagy pusz- ] 
tulása,

egyszerűen utalok arra, hogy a hazai jogfejlődésben 
a halászatot nemcsak gyakorlatilag (hanem) elvileg is , 

megkülönböztették a többi víz jogoktól (vízinerités, hajózás, 
öntözés, itatás:) azaz elvileg lehetségesnek tartották, hogy 
ugyanazon a vizen más gyakorolja a halászatot és más a 1 
lobbi vízjogokat.» (Dr. Degré Alajos egyetemi m, tanár: 
Magyar halászati jog a középkorban c. mű 79. old.) Az 
alantiakban én sem kívánom a többi víz jogokat érinteni. 1 
Csak rámulalok arra, hogy a halászat voltaképp nem is 
tartozik a vízjogok közé. A többi vízjog tárgya maga a víz, 
a halászaté a hal. Hogy a hal a vízben él, az épp annyira 
nem teszi a halászati jogot a Lobbi víz joggal legislalio és ' 
codificatio szempontjából kapcsosadévá, mini ahogy nincs 
kapcsolatban a f ácántenyészlés. a gyáraknak a szons éd lég
terébe való füst és gázkibocsátása a légiközlekedéssel pusz
tán azért, mert ez mind a tulajdonjog tárgya feletti lég 
térben történik.

A halászati jog szabályozásánál tehát figyelemmel kell 
lenni a többi vízjogokra is, megállapítani a vízzel kap
csolatos jogosítványok egymásközti hierarchiáját, de nem 
a magántulajdonra, hanem a közérdekre való tekintettel 
lásd az ereszben mintaszerű új görög polgári törvény- 

könyvet), hogy két érdek ütközése eselén a nagyobb köz ér 
deket képviselő legyen előnyben, de nem kell a halászati 
jogot és a többi vízjogot szükségképp egységesen azonos 
előírások szerint szabályozni. Sőt egy olyan szabályozás, 
mely ar jogszabályok egymásközötti harmonizálása kedvéért 
erőltetné az egv nevezőre hozást, a formának áldozná fel a 
lényeget. A törvényeknek nem szabad egymással ellentétben 
állniok és egymást lerontaniok, harmonizálni azonban el 
sősorban nem egymással, hanem az élet követelményeivel 
kell. Minthogy pedig az előző bekezdésben ha nem 
is kifejteti, de távolról érintett különbségeknél fogva a 
gyakorlati követélmények lényegesen mások a halászainál 
és mások a többi vízjogoknál, kell, hogy adódjanak élt éré 
sek a szabályozásban is. A különféle érdekek összeütkö-
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zése esetében természelesen a fontosabbal kell előnyén ré
szesíteni. Ami különösen a halászati jog körén belül az 
itt érdekeltek egymásközoüi rangsoráL illeti, arra kéiőbb 
térek rá.

Ami már most a halászati jog történetét illeti, kétség- 
leien, hogy az sehol a világon, de hazánkban sem volt soha 
a földtulajdon -elválaszthatatlan tartozéka». A kezdeti stá
diumot valószínűleg mindenütt a szabad halászat képvi
seli, még a megtelepülés utáni időben is.

(Folyt, köv.)

Az őszi halpiac
Hégi megállapítás, hogy a halpiac szeszélyes és ki

ismerhetetlen. Az elmúlt nyár és ősz a; ó iban még a 
legjózanabb és legvalószerííbb számításokat is keresztül 
húzta. Mert ugyan ki gondolta volna, hogy a nyári hó
napok alatt rendkívül kereseti hal iránt őszre egészen meg
lanyhul az érdeklődés? És ki gondolhatta volna, hogy az 
1941-es őszi forgalom sokkal erősebb lehessen az 1942-es 
nél? Nyáron ugyanis magasabbak voltak a l élőponty-árak, 
mint az őszi hatósági ármegállapítás u'.áu, a nyári hónapok 
alatt bőségesen kaphatlak a háziasszonyok zöldségléiét és 
gyümölcsöt,'— feltételezhető voll tehát, Jiogy pz őszi hóna
pok idejére a halpiac cenksége fokozódni fog. Igaz ugyan, 
lifogy a háború elő ti években a leha1 ászások idején mindig 
bizonyos pangást észlelhettünk a halpiacon és rendszerint 
csak karácsony íe'é mutatkozott jamiás, az erős forgalmú 
1941--es őszi hónapok után azonban mindenki joggal re
mélhette, hogy az elmúlt ősz az előzőnél jóval erősebb lesz 
Tagadhatatlan ugyanis, hogy az általános gazdasági — kü
lönösen pedig a közellátási — helyzet most kedvező Lienebb. 
mint az előző évi volt. A nyári halpiac élénkségét viszont 
magyarázza az is, hogy folyóvizeinkből nagyon sok hal ke
rült a hazai piacokra. A belföldi ázak a tavalyiakhoz képesl 
emelkedtek, de a németek még mindig csak a régi áron vol 
lak hajlandók átvenni a jegeli halfé élőét. így aztán a nyár 
folyamán a kivitel megcsappant, s a nyiltviek halászatának 
eredménye a belföldön é ré  keséit. A né me lekkel történt új 
megállapodás után ismét megindult a jegelt hal kivitele Né
metország felé, úgyhogy a piacokra nem került olyan nagy 
mennyiségű folyóvízi hal, mint a nyári hónapok idején.

A halfogyasztás csokié é-érek kétségtelenül egyik oka 
az is. hogy háziasszonyaink a zsír jegyre részben margarint 
kapnak. Ez pedig a hal ki mié éré nem nagyon alkalmas.

Mindezek ellenére mégis meglep e'és ként hatott a pesli 
piac őszi lanyhasága. pedig a nyári é’énkség, különösen az 
élőhalban megnyilvánult kereslet leginkább azonban a nyá
ri élő] őrit vára k nagyon sok termelőt arra az elhatározásra 
indí tottak, hogy tavaikat már szeptember folyamán lehalász- 
szák és termésüket — vagy legalábbis annak egy részét — 
a kedvezőbb nyári áron értékesítsék. Igazán szerencsének 
mondható, hogy a rendkívüli meleg szeptemberi időjárás 
ezeknek a terveknek valőraválását megakadályozta, más
különben ugyanis az éjőponh ára még a hatósági szabályo
zás előtt lezuhant volna. A szeptember második felében 
hirtelen és szinte érthetetlenül beköszöntött üzlettelenség 
még így is sok kereskedőnek okozott komoly gondot és je
lentős kárt. A legtöbben ugyanis a nyári élénk forgalom 
alapján kötöttek le nagyobb léteteket szeptemberi átvétel
re. A kedvezőtlen üzletmenet következtében azonban ok 
lóber elsején, amikor az új alacsonyabb — árak életbe 
léptek, mégriagyön sok nyári árban veit és eladatlan élő 
pontyuk volt a bárkákban.

De nem váltak valóra a hal termésre vonatkozó jöven
dölések sem. Általában azt jósolták, hogy sok kicsiny ha
lunk lesz. első osztályúra pedig nem nagyon számíthatunk 
V hosszú, meleg ősz rendkívül kedvező hatással volt a 
pontyok fejlődésére, és ha a lehalászások mennyiségi ered
ménye ál Lalában nem is mondható kedvezőnek, kétségtelen, 
hogy a halak a legtöbb helyen meglepően szépen fejlődtek 
és nagyobbra nőitek a reméltnél..

Az ív ás csaknem mindenütt jói sikerült, az ivadék 
sem mondható aprónak, A késői lehalászások és a korán

beköszöntött fagyok miatt az ivadékszállításokat az ősz 
lotyamán csak részben leheteti lebonyolítani, úgyhogy ezért 
nagyon sok tógazdaságban a kihelyezést nem is végezték el.

Hatósági ármegállapítás ritkán szokott közmegelége
dést kelteni. így történt ez a mostani őszön élőponty-árak 
szabályozása alkalmával is. Sokan egységes árat szerettek 
votaa a ponty nagyságára való tekintet nélkül. Mások viszont 
azért elégedetlenkedtek, mert szerintük nincsen megfelelő 
[értékkülöab ég a kicsiny és a nagy hal között. Több termelő 
mondotta, hogyha ei az irányzat nem változik, nem érdemes 
nagy hátakat termelni. Jobb üzlet ugyanis a kis hal nevelése, 
ha nem fizetik meg a kockázattal és több költséggel előállí
tott nagyobbal.

Szomorú, de általánosan tapasztalható jelenség, hogy
ha valaminek az árát hatóságilag megszabják, nyomban el 
tűnik a piacról. Sokat panaszkodnak közellátási nehézségek 
miatt, legbántóbb azonban., hogy végeredményben mindent 
lehet kapni, de természetesen nem a rendes kereskedői for
galom útján. Épen ezért számos termelő semmiképen sem 
akart belenyugodni abba, hogy haláért csak a megszabotl 
legmagasabb árat kapja. Egyesek nem tudják megérteni, 
de el sem hiszik, hogy a halpiacon nincsen zúgkeréskedelem, 
nincs dugott áru, és hogy a kínálat még mindig nagyobb a 
keresletnél. Természetes viszont, hogy az élőponLy-eladási 
egy kereskedő sem erőlteti, mert valószínűnek tartja, hogy 
a tavaszi hónapok idejére a kereslet rendkívül élénk lesz. 
Reméljük azonban, hogy ennek az évnek első felében bősé
gesen kerül a piacra szabadvízi hal is, nem úgy mint ta
valy, amikor a közönség halszükségletét csaknem kizárólag 
élőponttyal kellett fedezni.

A karácsonyi ünnepek előtt, mint minden esztendőben, 
most is erősen megnövekedett a forgalom. Valószínűleg fő
képen az enyhe időjárás okozta, hogy a közönség túlnyo
mórészt csak élő halat vásárolt. Fellehető azonban, hogy 
ennek az évnek első felében bőségesen kerül a piacra sza
badvízi hal is, nem úgy mint tavaly, amikor a közönség hal
szükségletét csaknem kizárólag élőponltyal kellett fedezni.

A karácsonyi ünnepek előtt, mint minden esztendőben. 
most is erősen megnővekedett a forgalom. Valószínűleg fő
képen az enyhe időjárás okozta, hogy a közönség túlnyo
mórészt csak élő halat vásárolt. Fel'ehető azonban, hogy 
ebben része volt annak az ellenszenvnek is, melyet a halat 
ritkábban vevő háziasszonyok a nem élő hallal szemben ta
núsítanak. A közeljövő egyik fontos feladata, hogy a nagy
közönséggel a nem élő, friss halat megked\ellessük, hiszen 
tógazdasági élőponty-készletünkkel a tavaszi hónapok igé
nyét nem tudjuk kielégíteni. Míg egy esztendeje az akkor 
is erős karácsony után nagyon gyenge szilveszter követke
zett, idén a szilveszteri forgalom is erős. sőt meglepően 
erős volt.

Háború vau, nehéz időket élünk. Lehel, hogy a piac 
helyzete ingadozó, sőt néha kedvezőtlen, kétségtelenül van
nak termelési nehézségek is. Lehet, hogy a hallenyésztés 
kevésbbé jövedelmező, mint más esztendőkben, ámde sem 
a termelőknek, sem a kereskedőnek nem szabad rideg 
üzleti okokból, később jóvá nem lehető rövidlátással csak 
a közeli jövőt néznie. A magyar ponty tenyésztés európai 
színvonalának a nehéz viszonyok között nem szabad le sü l
lyednie. Igaz ugyan, hogy ma mindenféle pontyot el lehel 
adni, akár kicsiny, akár nagy, akár tükrös, akár pikkelyes, 
akár nemes alakú  ̂ akár csökött, — ez azonban mégsem lehel 
tok arra, hogy a nem anyagiakat, hanem szorgalmat és szak- 
szerűséget kívánó nemes ponty-tenyésztést elhanyagoljuk 
Ugyanígy azonban a kereskedőket se szédítse meg a köny- 
nyű értékesítési lehetőség, mert eljöhet még — és valószínű
leg el is érkezik — az az idő, amikor nagy szükség lesz 
arra a vásárló-közönségre, amelyet most inkább csak a 
más élelmicikkekben mutatkozó hiány indít a halvásárlás
ra.

A magyar l^altenyésztés és halkereskedelem színvo
nala épen úgy megköveteli, mint a tógazdák és kereskedők 
Jeganyagibb érdeke, hogy a termelés és értékesítés a nehéz 
idők alatt is feladata magaslatán álljon. Csakis így tud 
megrázkódtatás nélkül beleilleszkedni a háború után meg
változó gazdasági életbe. Uzoni Lns:Iő.
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Társulatok—Egyesületek
Jegyzőkönyv

Az Országos Halas ad Egyesület J942 december U-éu 
választmányi ülést tarlóit. Corchus Zoltán alelnök elnök
sége mellett jelen volt tizenkilenc választmányi tag, to
vábbá Jolánkai Vilmos titkár, Kontur György kir. főmér
nök és Tóth Ilona, a jegyzőkönyv veze'ője.

7~ Elnöki jelentés. Az ülés határozatképes miután az 
alapszabály szerin ti számnál többen vannak jelen. Titkár 
leolvassa Tomcsányi Vilmos Pál Kárpátalja kormány
zói biztosának kös ö^ő "e . e'ét iszteleli e'i taggá történt meg
választása alkalmából.

2. Oj tagok felvétele. A választmány a következőket vette 
lel az egyesület tagjaiként: Pócs István és József, Nemes 
József, Tóth István, Pongrácz István, Sza'ai János, Kovács 
Sándor halászbérlők. Perenczi János, Hornyák György, Go- 
recky Andor, Városi Mihály, Poros István, Nagy János, 
Kecskeméti Gábor, Marosi István, S/endrei Sándor, Kocsis 
Gábor halászmesterek, Zöld Máidon Urazda. gr. Z'chy Do 
mokosné, Alsóungvári halászati Tér u at. Miskolcvidéki Ha, 
lászati Társulat, Sírebek József, Reviczky Sándor tisztvi
selő, Szöllősi Ferenc, Sámuel Ferenc urad. int. Győrfi Béla 
főerdőmérnök, S^nokvidéki Fe^őtiszai Halászati Társ. Ist- 
vánffy József főerdőt an ., dr. Vojnovits Géza, Kis János és 
Sándor halkereskedők, Pásztor Andor halkereskedő, dr. 
Bajor Miklós orsz. gyűl. kéov. Pintér János sporthorgász, 
Standard Villamossági Rt. Hajmáspusztai gazdaság.

3. Háromszáz vágón csillag fürt szétosztása, A Fölclmí- 
velésügyi Miniszter mint első részletet 300 vágón csillag
fürtöt utalt ki az Egyesület javaslata és a Halászati Ügy
osztály javaslata alapján. — Á s^é'osztás szigorúan az egyes 
tógazdaságok inteiizMtása, az i énylé ek tekintetbe vé'elé- 
vel, a múlt évi ada'ok figyelembe\é'ele alapján történt.

Miután ezen mennyiség tá^o7ról sem elégséges, bár to
vábbi kiutalás kilátásba van helye we, mérlegelve a halhús 
mint közé’elmezési fontos tényező jelentőségét, a Választ
mány az illetékes miniszter urakhoz informálás végett egy 
bizottságot kért fel eljárni.

4. Csillagfürt vetőmag akció szervezése. Kontúr György, 
akit a Választmány ezen és hasonló ügyekben az eddigi 
eljárások továbbvitelére külön felkéri, — előadta, hogy a 
csillagfürt beszolgáltatása tárgyában kiadott 113 600/1942 
K. M. rendelet ismer' e'ése után gondoskodni kell arról, 
hogy jövőre a tógazdák termés szükséglete arra alkalmas 
területekre kötött szerződések által mie'őbb biztosíttassék.

Hosszabb eszmecsere után Vá1 asztmány akként kíván
ja biztosítani az 1943. évi szükségleteket, hogy a «Halá
szatban» felhívja az o ’szág gazdaközönségét, hogy akinek 
erre alkalmas föld e van, az jelentkezzék az Egyesületnél. 
Ezekkel a tógazdák igyekezzenek terme’ési szerződéseket 
kötni. Biztosi tandónak tartja a VáTasztmány azonban, hogy 
a szerződők termése tényleg a tógazdáknak legyen kiadható.

5. Gummicsizma ügy. Kontúr főmérnök ezen ügyben 
örömmel jelentette, hogy újabban ismét párszáz rövid- 
szárú csizmát tudott biztosítani, amelyek szétosztása az 
utóbbi igénylők között folyamaiban vau. Az ára 57.72 P 
p áronkin t.

7. és 8. A tavaszi mezőgazdasági kiállítás rendezés és 
a kiállítási csarnok bővítése. A március 27. — április 4.-e 
közötti kiállításon az Egyesület tagjai résztvesznek. A ren
dezésre az Országos Halászati Felügyelőrég lett felkérve az 
irányításra pedig Kontúr Gvörgv főmérnök.

Elhatárolta az Egyesület, hogy a kübő udvar nyitott 
o1 dalát büfédét’ a vibez van már vála'kozó és 40 m3 faanyag 
ugyanott már rendelke ésre áll. így 150 m. fedett zárt 
helyiséget leheL kapni.

Az é^ílkeiés Kb. 14,000 P-be kerül, eunek fede/e'éről 
is gondoskodás történt. Illik Viktor bérlőnk nag}yobb ösz- 
szeg hozzájárulást adott.

Választmány az 1943. évi költségvetés készítésénél el
őrendeli, bhogy a fedezet biztosi'ására, — le^e'ő'eg kímélve az 
Egyesület vagyonát, — az egyesületi tagdíjakat arányosan 
50 százalékkal felemeljük, a kiál í óktól akváriümonkint 53 
P. térdíj szedessék, Illik Viktor a 6000 P. hoz^járulás elle
nében a baladagok árát 10 fillérrel felemelheti.

.9. A «Halászat» szaklap ügye. Az egyesület engedélyt 
kapott arra, hogy a Halászat» 1913 jan. 1-étől havonkint 
kétszer jeTenhessen meg, s hogy az 1942. decemberi pél
dány 16 oldalon jelenhessen meg.

A szaklapot továbbra is, épen tekintetei a 
háborús viszonyokra, — ccak havonkint egyszer jelenteti 
meg az Egyesület. A január 20-án megnyíló szaksajtó kiál
lításon a «Halászat» részt vesz és decemberi száma 1200 
példányából száz szét lesz osztva... Takarékosság szem
pontjából az ülési jegyzőkönyvek kivonatosan fognak ezen
túl megjelenni, vis ont a hirdeté ek ugyanazon díj mellett 
csak az eddigi terület felén adhatók fel.

Az oldalszám növelését esc tép kin ti szükséglet szerint 
fogjuk kérni. Külön felkéri a Választmány az Egyesület 
tagja:t, hogy szakcikkekkel dr. Unger szerkesztő úrnak le
gyenek segítségére.
í 10. Titkár bejelenti, hogy a földmivelésügyi miniszté
rium halászati osztálya 3325 P.-t, az állattenyésztési osztálya 
pedig a kiállítási költségek fedezetére ezidénre 3000 P.-l, 
ugyanerre a célra a külkereskedelmi hivatal 500 P.-t adomá
nyozott, amit a Választmány köszönettel veit tudomásul'.

77. Egyesület ügyeinek intézése. A postatkp. csekk uta
lásokra az eddigi 5 tagon kívül id. Zimmer Ferenc urat is 
felhatalmazta.

Titkár hivatkozva egészségi állapotára, korára és vállalt 
hivatalos teendőire as Országos IIa1 ás a i Felügyelőségnél 
kérte, hogy teendői alól az Egyesület mielőbb mentse fel. 
Ezt a Választmány őszinte sajnálata mellett tudomásul vet
te. Miután Kontúr főmérnök sem teljesíthet további ál
landó munkát, viskó d az Egyesület adminisztra'iv teendői 
nagyon megszaporodtak, egy állandó munkaerő alkalmzazá- 
sa elkerülhetetlen, Választmány egy oly nyugdíjas, koro
sabb, de még teljes munkaerőben lévő titkárt fog alkalmaz
ni állandó jelleggel, aki csak az egyesületnek fog munkál
kodni, természetesen olyan díjazással, ami az állásnak meg
felel. — Ezen időpontig továbbra is Jolánkai Vilmos ny. 
igazgatófőmérnököt kéri fel a teendők ellátására.

12. Orosz Irén péiztá’osnak, aki be eg é © miatt kórhá
zi ápo'ásban is részesült, de meg karácsonvi jutalom címén 
is, a Választmány 200 P. kifizetését engedélyezte.

Í3 Jvadékszükséglet és kihelyezés nyiltvirek részéve. 
Tekintettel arra, miszerint a kihelyezés úgyis csak a jövő 
év tavaszán esedékes, Vá’asztmány ezút’at a kérdést levet 
te a napirendről.

74. Halkeres Led ők Karácsonyi nyitása. A múlt választ
mányi ülés határozata alapján az ünnepek előtti korai nyi
tás ügyében beadtuk ideje korán a kérelmet az illetékes 
minisztériumhoz.

75. Forgatni adóügy, ivadékforgalmi adó. Titkár fel
olvasta a 3250/942 P. M. rendeletet, amely szerint úgy 
belföldi forgalomban, mini az import forga'omban a tovább- 
ienyésztés céljaira vásárolt ivadékok forgalmi adómentessé
ge engedélyezve van bizonyos előírások betartása mellett.

75. Exportprém’ um termelők részére. A múlt választmá
nyi ülésen elhatározott további tárgyalások a termelők és 
kereskedők között sem vezetlek eredményre, ami pedig 
épen a jövő évi export lefolytatása és a kölcsönös érdekek 
szempontjából okvetlen kívánatos lenne. Hajlandóság mind
két fél részéről megnyilvánult, habár a kiegyezésnek az ez 
idei exporWva már kevés eredménye lehelne.

A 'termelők és kereskedők megbízottai Ileincz Pál 
miniszteri tanácsos úr elnökségével további tárgyalásokat 
fognak folytatni, amelyen a termelők rés7ére jutla'andó ju
talék mikéntje, vagy eestleg a Halászati Egyesületnek adan
dó prémium összege lesz tárgyalandó.

77. Szakosztályok alakítása. A választmány letárgyal
ta és elfogadta a beérkezeti kereskedelmi és kulturális 
bizottságok által készí'elt javaslatokat.

Amíg a kulturáhs bi:ottsági javaslat egyszerűbb for
mában el nem készül, a «Halászat» szerkesztőjének támo
gatására a választmány ifj. dr. Szabó Zoltán, clr. Woyná- 
rovich Elek és Uzoni László urakat, mint szaklapbizotlsá- 
got felkérte.

Amint a nyíltvízi bizottság részéről szintén beérkezik 
a javaslat. Választmány felkéri dr. Németh Kálmán mo
hácsi ügyvéd urat, hogy a szükséges alapszabály-módosítás



és a szakosztályi szabályzatok jogi formában való össze
állítása és a ok jóváhagyása iránt eljárjon.

18. Haltermés beszámítása mezőgazdasági termények 
leadásánál. Tekintet lel ao n  lógazdákra, akik csak halterme- 
léssel foglalkoznak, tehát gabona beszolgáltatási előírásnak 
nem tudnak eleget lenni, sürgős beadvány készítését ha
tározta el a Választmány az illetékes minisztériumhoz, 
hogy a kiadandó rendeletben gabona helyett ludat szol
gáltathassanak be.

19. A legkö e'ebbi ülé el e. jan. 21. febru'r 15. napjá
ra állapította meg a Választmány. JoJánkai.

Körlevél tógazdaságnak, halászati társulatoknak, 
halászati szövetkezeteknek és halászbérlőknek.

Értesítjük t. Címe', hogy Egye üVünk kérelmére a m. 
kir. Ipari Anyaghiva’al további németországi eredetű, rö- 
vidszárű gumicsizmákat bocsátott Egyesiile'ünk tagjai ré 
széibe rendelkezésre.

A rövidszárű német csizmákat továbbra is a «Semperit 
kaucsuk kft. Budapest, VI., Andrásig-pl 8. szállítja. A csiz
mák újabb árkormánybizlosságilag megállapított ára 62 — 
P., amelyből 5 százalék engedményt és 2 százaik kassza
skontót ad a cég Egyesületünk tagjai részére. A németrö- 
vidszárú gyumicsizmák ára ennek íolytán 57.72 P -t tesz ki 
páronként.

A magyar hosszú és rövidszárú gumicsizmákból továb
bi mennyré0et egye1 őre nem kaptunk, á régi mennyiségek 
elfogytak.

Meg egyezni kívánjuk, hogy a gumicsizmák csak halá
szati célra használhatók fel és amennyiben oly halászok 
részére történne a gumiccizmák megvétete, akik jelenleg 
még nem tagjai Egyesültünknek, úgy kérjük az egyesületi 
belépési nyilatkozat kitol ését. Az évi tagdíj 12.—P, amely 
az Egyesület 10.09'f- számú esek1 számlájára fizetendő be. 
Be'éj, ési nyilatbo at az Egyesület'ől díjmentesen igényelhető-

A t. Cim részére rendelkezésre bocsátunk: németorszá
gi rövidszárű ......... pár gumicsizmát, (Lásd: 28.217 be
fizetési lap).

Amennyiben t  Cím a rendelkezésre bocsátott gumi- 
csizmákra, vagy azok egy részére igényt tart, úgy kérjük, 
hogy a megfelelő csekLbef'zető lapot pontosan kitöltve, a 
gumicsizmákért járó pénzt mielőbb befizetni szíveskedjék.

Legkésőbb február hó 15-ig kérjük a minimális igények 
bejelentését-

Az összeg előzetes befizetése mellett a cégek a kül
deményt nyíltan, postacsomagként fogják efladni. A csekk
lappal egydejűleg a magánközlemé nyék rovatában kérjük 
feltüntetni, hogy milyen nagyságú gumicsizmák sz 'ILtását 
kéri. Fontos azonkívül a pontos lakcím feltüntetése, hogy 
a gum'csizmák szállítása zavartalanul történjék.

Budapest, 1942- postabélyeg kelte. •
Országos Halászati Egyesület nevében : 

Kontúr György s k.

Csillagfürt kiutalás.
A főldmívelésiigyi miniszter ur az Országos Jíalászali 

Egyesület javaslata alapján eddig 300 vagon csilagf űrtől 
bocsátott tógazdaságaink rendelkezésére. A s étosztásban 
mindazok a tógazdaságok részesültek, akik igényüket Egye
sületünknél b° jelent tték, megfelelő takarmány készlettel nem 
rendelkeztek, és akknek tóterüle e maximálisan 3 q hol- 
dankinti csillag fürt kiutalás esetén a 150 q-ás vág ónt ételt 
meghaladta.

A csillagfürt létetek a Magyar O’ajos és Hüvelyes Mag- 
kiviteli Egyesülés (Bpest, V. Alkotmány utca 27. tel.: 
119-715 S’tkéri cégve ető) útján kerülnek szé oszlásra és 
az Egyesülés értesítéséről számított 8 napon belül a cs’l- 
lagfürt feltétlenül átveendő.

Egyesületünk lépéseket letl, hogy további csillagfürt- 
lételek álljanak tagjaink rendelke éjére. Remény van ar
ra, hogy még további szétosztást eszközölhetünk. Az újabb 
szétosztás terhére elsősorban azokat a tógazdaságokat kí
vánjuk kielégíteni, akik tó területe teljes vagonrakomány 
csillagfürt kiutalását eddig nem tette lehetővé. Ezek a

lógazdaságok felszólításban részesüllek, hogy igényüket több 
tógazdával ősszeállva, együttesen tegyék meg.

Csillagfürt kiutalásban természetesen csak azok a tó
gazdaságok részesülhettek, akik az Egyesület ajánlott le
vélben történt felszólítására jelentkeztek. Körleveleinket 
azonkívül megfelelő formában a «Hajszál» lapban is min
denkor közöljük.

Ez úton is felhívjuk tógazdáink figyelmét, hogy akik 
igénybejelentésüket mindezideig nem esz1 ő~ölték, saját ér
dekükben mnimális csillag fürtszükségletüket mielőbb, leg
később azonban január hó 31-ig Egyesületünknél (Bp. 
Kossuth Lajos tér 11) jelentsék be.

Kassai vizmester iskola.
A fö’dmívetésügyi minisztérium vízügyi íőos tálya a fe - 

szabadulás óta immár második három szemeszteies viz- 
mesterképző tanfolyamát tartja Kassán. Több. m‘nt 59 viz
mester végez ez év tavaszán, akik nagyrészL a kultúr
mérnöki szolgálatban fognak elhelyezést nyerni, de elő
reláthatólag 1-2 hallgató az Országos Halászati Felügye
lőséghez is kerülhet.

A vízmesteriskola növendékei a második és harmadik 
szemeszterben 32 órás halászati előadásban és gyakor
lati oktatásban részesülnek.

A vízmester növendékek első hatászati feladata az 
eddigi halászati tapaszlaialaiknak dolgo al formájában va  ̂
ló megírása. A dolgozatok között számos igen értékes és 
érdekes megfigyelés okod, soraikban ugyanis számos sport, 
horgász és jó néhány orvhalász volt.

Megállapítható, hogy a halászati oktatás a növendé
ke«. között termékeny talajra talál. A multévi tanfolyam 
hallgatói egy teljes lógazdasági mintalervet is kötelesek 
voltak elkészíteni.

Minden hallgató megkapja Unger Emil kísérletügyi 
főigazgató Magyarország halai és ha1 astavai című tájékoz
tatóját. A 64 oldalas füzetet 1911. évben a mezőgazdasági 
kiállítás nagy közönsége részére készítette el Egyesületünk 
és a füzet kiválóan alkalmas a vízmesbernö vendékek ha
lászati alapismereteinek elsajátítására. A mai közlekedési 
nehézségek miatt a halászati ügyosztály részéről kétség
leien nagy áldozatot igényel 10-12 alkalommal előadót 
kiküldeni.

Felhívás a mezőgazdasági kiállítás élőhal bemu
tatóján való részvételre.

Egyesületünk december 9-i választmányi ütésén a ha
lászati csarnok újabb bővítését haLározta el. Az építkezés 
a külső udvar északkeleti oldalát zárja be egy öt m szé
les, 25 m hosszú, 6 m magas fedett helyiséggel. A lédéit 
halászcsárda ugyanis az eddigi tapasztalatok szerint túl 
kicsinek bizonyult ahhoz, hogy a nyitott részekkel együtt, 
napi 4-5 ezer adag halat lehessen ott kiszolgálni.

Illik Viktor halászcsárda bérlő 6000 P-ős megértő 
támogatása lehetővé tette az Egyesületünknek a több, mint 
13 ezer pengős bővítési munkálat megvalósítását. Büsz
kén elmondhatjuk, hogy 1940. év óta halászati csarnokun
kat minden évben nagyobbílotluk.

A terveket dr. vitéz Kiss Tibor műegyetemi in. tanár 
készítette és az építkezési viléz Nagypál Imre építési 
vállalkozó megértő támogatása leszi lehetővé, áld a mai 
nehéz anyagbeszerzési viszonyok mellett is vállalta, hogy 
a csarnokot kész állapotban március 15-re átadja.

A munkák karácsony előtt indultak meg. A bauxit 
oementoszlopok és a kér el szerkezet január hó első felé  ̂
ben elkészül. Az épület németét az a^ábbakban közöljük. 
A népies stílusban tartott épületet két részre osztjuk. A 
belső fűtésről egy búbos kemencével gondoskodunk. A 
helyiségben összesen cca 150 ülőbei vet tudunk biztosítani.

Ami a kiállítást illeti az érdeklődés máris megindult 
és a Délvidék részéről a belső udvar feldíszítése a ta
valyihoz hasonló szép anyaggal fog megtörténni. A hal
konzervipar részéről is érdeklődés mutatkozik. A nazai 
halfajtából készült kouzervekkel fognak a kiállításon elő
reláthatólag nagyobb számban részt’, emu.
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KIMUTATÁS A HALÁSZATI TÁRSULATOKRÓL 
és a Délvidéki halasvizek bérlőiről.

1943. január hó.

Vízterület
megnevezése

A társulat megne
vezése Vízterüietének kiterjedése ill. határa Vezetőségének címe

Tisza és Bodrog Tokaj-Nagyhalászi Tisza íolvó Tokaj. ill. Nagyfalu alsó határától Karúd, E.: v. Mikó Bertalan f.
ill. Nagyhalász közs. felső határáig és Bodrog Tokaj bíró, Gáva
felső határától a Tiszába ömlésig

Tisza és átmetszé- Tiszalökvidéki Tiszaeszlár és Tiszaladány felső határától Tiszadada, Jegyz.: Tamóczy Andor,
sek ill. Prügj' község határáig Büdszentmihály

Tisza Borsod-Tiszai Szederkény község felső határától Egyek közs. alsó lg.: Tornallyay Bertalan,
határáig földbirt., Tiszakeszi

Tisza és átmetszé- Szolnokvidéki Tiszafüred, ill. Valk községek keleti határától Bállá E.: v. Rékásy Gyula ig.
sek felső tiszai puszta, ill. Nagykörű községek nyugati határáig főmérnök, Tiszaroff

Tisza és átmetszé- Szolnokvidéki Besenyőszög, ill. Tiszapüspöki közs. északi határától I.: Konkoly-Thege Géza.
sek alsó tiszai Tiszaújfalu, ill. Csépa közs. déli határáig (Szajol Cibakháza

közs. holt Tiszakanyar kivételével)
Alcsiszigeti holt Alcsiszigeti Alcsiszigeti Holt Tisza kanyar és ehhez tartozó belvizek Aleln. ig.: Fekete István,

Tisza és az Alcsitenyő-kengyeli ármentesítő társulat anyag- Szolnok, Kolozsvári-
gödre út 17.

Cibakházi holt Cibakháza-Saáoi Cibakházai holt Tisza E.: Nagy Tibor főjegyző.
Tisza Cibakháza

Tisza Csongrád-szegedi Csongrád község északi határától Gyála község déli ha- lg.: Balló Béla, Sándor-
tiszai táráig falva

Sajó folyó és mel- Gömöri Felső Sajóháza északi határától Belsőcz déli határáig E.: Dr. Rigó József, vm-i
lékvizei Sajó völgyi főjegyző, Rozsnyó

Sajó folyó és mel- Gömör Alsó Sajó folyónak Gömör vm. alsó határától Szalócz köz- Nem működik
lékvizei Sajó völgyi ség felső határáig

Sajó Miskolcvidék Tiszába való torkolattól Saj ónémeti, ill. Máié község lg.: dr. Tuzson László,
Sajó vízi felső határáig rendőrfőtanácsos Mis

kolc
Hernád Hemádvizi Zsujta község felső határától a Sajóba való ömlésig E.: Jeney Károly, Gönc-

ruska
Bodrog folyó és Bodrogi Trianoni határtól Tokaj község északi felső határáig lg.: Kolozs Richard, Sá

átmetszések rospatak
Latorca Latorcai Latorca folyónak Nagygejőcz felső határától a Bőd- Ale. ig.: Havrilla Ferenc*.

rogba való beömlésig Királyhelmec
Labore Laborci Labore folyónak a Szlovák határig terjedő része Nem működik
Ung Alsóungvidéki Ungvár város felső határától a Szlovák határig A. e. ig.: Kontravics Iré-

neus, Ördarina
Szamos Szatmárvitkai Szamos folyó torkolatától a trianoni határig lg.: Schick Jenő, Szat

márnémeti
Szamos Cégény-Matolcsi A Cégény-matolcsi átmetszés folytán keletkezett holt Hatósági bérbeadás alatt,

holt Szamos Szamos Alispán, Mátészalka
Kettős és Fekete Kettős Kőrös Gyulavár keleti határ Mezőberény nyugati határ, ill. I.: Kelen József főm..

Kőrös Kőröstarcsa északi határáig a Feketekőrös torkola Szarvas
tával élővízcsat. és Gerlai ág

Hármas Kőrös Hármas Kőrös Tiszába való torkolattól Gyoma község felső határáig lg .: Ribárszky Pál kő
rös-tiszai árm. társ. fő
mérnöke, Szarvas

Pereszugi holtág Pereszugi Endrőd és Mezőtúr község között a Hármaskőrös 23. E.: Mezőtúr városháza
számú átvágás által keletkezett holt meder

Holt Kőrös Halásztelki K áka Szentna^rási holt Kőrös teljes vízterülete lg.: Szirácky Sándor,
foki Szarvas, bérlő: Bro-

zsek János, Bp., Vá
sárcsarnok

Hármas Kőrös Csengedi Kunszentmárton fölött a Hármaskőrös 9. sz. átvágás E.: Dr. Léderer Béla. '
által keletkezett csengedi holtág földbirt., Kunszent

márton
Maros folyó át Marosvizi Csanádpalota, ill Csonkamagyarország keleti határától E.: Szirányi Gyula főint.,

metszések és a Tiszába való ömlésig Püspöklelle
holtágak

ERDÉLYI HALÁSZATI TÁRSULATOK.
(Mindegyik a. vármegye területén lévő összes nyiltvizekre alakult.)

Bihar vm-i h. t. lg .: Bölöny István főszolgabíró, Máramaros vm-i h. t. lg.: Rátkay Béla polgármester, Má-
Nagyvárad ramarossziget

Udvarhely vm-i h. t. lg.: dr. Dobos Ferenc, Székelyudvar- Beszterce vm-i h. t. lg.: Csegezy Dénes, Beszterce, Vár-
hely megyeháza

Háromszék vm-i h. t. lg.: Sándor Károly, Sepsiszentgyörgy Csík vm-i h. t. lg.: dr. Csedő Béla vm-i aljegyző,
Szatmár vm-i h. t. lg.: Rácz Lajos Szatmárnémeti, Csíkszereda

Horthy M.-tér 13. Szilágy vm-i h. t. lg.: dr. Hajas Dezső árvaszéki ülnök.
Szolnok-Doboka vm-i lg.: Buday Péter ny. gimn. tanár, Zilah, Vármegyeháza

h. t. Dés, Bocskay-u. 71. Maros-Torda vm-i h. t. lg.: Kovács Andor gyógyszerész, Má
Kolors vm-i h. t. ig.: Hirschfeld Sándor. Kolozsvár rosvásárhely



DÉLVIDÉKI HALAS VIZEK BÉRLŐI.
A Délvidéki Halértékesítő Szövetkezet (Elnök: Dr. Ditrich

I^ajos Új vidéki Nemzeti Hitelintézet) tagjai.
A Délvidék halászata állami kezelésben. 1942. év végéig a 
Tárcaközi Bizottság Újvidék Közigazgatási palota, 1943. év
től az Újvidéki m. kir. Folyammérnöki Hivatal (Újvidék, 

Közigazgatási palota) felügyelete alatt.
Duna I—II. 

„ III.

IV.
V.
VI.

VII.
VIII.
IX.
X.

XI.

„ XII.
„ XIII.

Béllyei Uradalom Halászati Köz
pontja, Apatin

Szondi Halászati Szövetkezet (Schäf- 
fer József címén, Apatin, Alsócsa- 
torna-utca)

1943. I. 1-től új bérlő 
Fritz József halászmester, B ácsúj lak 
Durstin József halászmester, Duna- 

bökény
Fritz Péter halászmester, Palánka 
Begecsi Halászati Szövetkezet, Begecs 
Begecsi Halászati Szövetkezet, Begecs 
Kovács József halászmester, Újvidék, 

Késmárki-utca 15.
Újvidéki Horgász Egyesület (Irsay 

József, Újvidék, II., Rákóczi Fe- 
renc-utca 32. címén)

AJsóköböl Halszövetkezet 
Titel sajkáslaki és Dunagárdonyi 

Halászati Szövetkezet
Tisza I.

„ II.
„ III.

?> IV.

V.
VI.

Bitó Antal halászmester, Szeged 
Bitó Antal halászmester, Szeged 
Zentai Halászati Szövetkezet (Szkala 

Lénárd, Zenta címén)
Óbecsei Halászati Szövetkezet, 

Óbecse
Gyetvay István halászbérlő, Csurog 
Titeli Halászati Szövetkezet, Titel

Ferenc csatorna II.
£? III.

IV.
„ V.

VI.

„ VII.

„ vili.
„ IX.

„ X.

„ XI.

„ XII.

„ XIII.
„ XIV.
„ XV.

Holt Duna ág

Holt Tisza ág

Vukovity István halászbérlő, Bezdán
Vukovity István halászbérlő, Bezdán
DÖrner Miklós halászbérlő, Szilberek
Zombori Halászati Szövetkezet (Pó

lyák István, Zombor, Flórián-utca 
5. címén)

Nádaljai Halászati Szövetkezet, Nád
alja

Nádaljai Halászati Szövetkezet, Nád
alja

Nádaljai Halászati Szövetkezet, Nád
alja

Bácsföldvári Halászati Szövetkezet, 
Bácsföldvár

Bácsföldvári Halászati Szövetkezet, 
Bácsföldvár

Bácsföldvári Halászati Szövetkezet, 
Bácsföldvár

Bácsföldvári Halászati Szövetkezet, 
Bácsföldvár

Mehr György haíászbérlő, Torzsa
Schmoll József halászbérlő, Kölpény
Dotlity István halászbérlő, Újvidék, 

Cseresznye-u. 7.
Kovács József halászmester. Újvidék, 

Késmárki-u. 15.
Brasnyó István halászbérlő, Csurog

Irodalom —Könyvismertetés.
Dr. F. MIKA und Dr. L'. VARGA:

Gobi us mar mór a tus Pall, in Ungarn und Nachbar
gebieten. (A tarka géb Magyarországon és a szomszédos 
területeken.) Internationale Revue der gesamten Hyd
robiologie und Hvdrographic. Bd. 10. 358-379. Leipzig, 
1941.

Lapunk két kiváló munkatársa, akiket olvasóink jól 
ismernek a Hazai pisztrángtenyésztésünk irányelvei és 
kilátásai c.; és m ás  c í m m e l  könyvalakban is 
megjelent cikksorozatából, összeáll! ották saját megfigye
léseik és a rendelkezésre álló szakirodalom alapján ennek 
az érdekes kis halnak a leírását, szervezetét és biológiáját. 
Térképet is közölnek e hal ismert lelőhelyeiről.

Entz Géza általunk már ismertetett, nagy gonddal és 
alapossággal összeállított munkáját is tekintve (melyet a 
társszerzők nem használhattak fel, mert saját munkájuk

már régen be volt küldvö az luternationa'e Kevue szer
kesztőségéhez, mikor Ént', pro esszoré meg Vént Ti Lyány
ban) - elmondhatjuk, hogy a tarka géb hazánk egyik 
legalaposabban tanulmányozott halfaja. Dr. U. E.
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Újdonságok—Vegyesek.
Az Első Magyar Országos Szaklapkióllítás.
Az Országos Magyar Sajtókamara K. III Szakosztálya 

1943 jan. 23 - febr. 2. köbölt a budapesti városligeti Műcsar- 
j ok összes termeiben kiállítást rendez, amelyen a részvé
tel valamennyi Magyarországon megjelenő, bármilyen irá
nyú időszaki szaklapra kötelező.

Mivel a hazánkban megjelenő folyóiratok száma e. érnél 
több, a kiállítás anyagát a Műcsarnok 17 termében is 
csak vendégfalak felállításával sikerül elhelyezni.

A kiállításon lapunk is fog szerepelni a gazdasági szak
folyóiratok íőcsonorÍjában, egy' méter falfelület, asztal és 
vitrin igénybevéte evei. Kiállítjuk legelső — 1899-ben meg 
indult évfolyamunkat, és a tavalyi negyvenharmadikat, 
továbbá a «Halászat»-bán megjelent folytatásos cikkekből 
kiadásra került külön lenyomat okát, ^füzeteket és köny
véket), a voH és a jelenlegi szerkesztő bel- és külföldön 
megjelent fontosabb munkáiból egy-egy példányt.

A magyar szaksajtó nagyszabású seregszemléjére tél 
hívjuk olvasóink figyelmét.

A halászati csarnok bővítése.
Március 27-től április 4-ig tart az idei mezőgazdasági 

kiállítás. Egyesületünk már jól előre megkezdte az elő
készületeket, hogy a kiállításon a halászaLL részt — a 
nagy érdeklődésnek megfelelő keretek között. — mulat
hassa újra be.

Az aquarium terem 55 aquariumában a jelentősé
gében megnövekedett halászat lenyészha!anyagát kívánjuk 
bemutatni a műit éviekhez hasonló keretben.

Ezúton fordulunk tógazdán'hoz és halászainkhoz, hogy 
részvételi szándékukat Egyesületünknél (Bjest, Y. Kos
suth L .tér 11.) in előbb, legkésőbb azonban január hó 31- 
ig jelentsék. A bejelentéssel kapcsolatban közöljék azt is, 
hhogy hány aquariumot igényelnek. A kiállítás költsé
geinek részbeni fedezésére aquariumoknént legalább 50 P. 
hozzájárulást kérünk. Az aquarium szélosztásról tőgaz
dáinkat és halászainkat febr. 25-ig fogjuk értesíteni. A 
régi kiállítók külön felszólításban is részesülnek.

Halivadék kínálat és kereslet.
Lapunk decemberi számában ilyen címen közölt kimu 

tatásba hiba csúszott be. melyet a következőkben helyesbbi- 
tünk:

Dőry Frigyes paradicsompusziai tógazdasága (u. p. 
Zomba, Tolna vm.) nem keres vételre 2-3 mázsa pontyiva
dékot, legfeljebb csekélyebb mennyiségű harcsaivadékot ven
ne.

Az általa eladásra kínált pontyivadék súlya pedig iűl- 
uyOmórészhen kb. 17 dekás, egynyaras, pikkelyes. Csak 
kisebb része — kb. 6 mázsa — 3.6 dekás átlagsúlyú. A súly 
közlése a kimutatásból tévedésből kimaradt.

Árjegjzés- A Halértékesitő és tialbizom ányi rt.-tói valamint 
Zimmer Ferenc halkereskedelmi rt,-tói nyert értesülés szerint 1942. 
évi december hó folyam án a nagybani halárak kg-ként az alábbiak 
yoltak:

Élőponty —  — — — — P 3*30—3-65
Jegelt ponty — —  P 1*60—3*20

„  harcéa — — — P 2-20-6 50
„  kecsege — — — P 3-50-6*00
„  fogas süllő P 2*80—6*50
„  csuka —  — —  P 1*20—3*20
Fehérhal kicsi — P 0*50—1*20

„  nagy — —  — — P 1*20—2*60
Balatoni fogas I. osztáju — P 6*50

?» 5? H .  JJ P 6*00
-  HL — P 5*40

*  »  ív. — P 5*20
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Gödöllői m. kir. Koronauradalom, Babafpuszta 18 — 1.5 vegyes -  _ _ _
Hirsch Imre Somogysárd, Sörnyepuszta 18 — 5 50
Mándy Sándor. Simongát u. p. Nagyatád 40-50 — 2 - 6 t. süllő 1000 harcsa 1000 drb. napi
gr. Bethlen István, Inke — 3 2—3 50 max
Rajczy Géza.Szentlászlópuszta u. p. Nagyatád 
gr. Jankovich Bésán József, Geszti 10 3 -4 50

83 — 65 50 max

Lovag turonyi Biedermann László, Mozsgó 8 — 8—10 50
gr. Pergen Johanna, Somodor 1 6 — — t .

Honvédségi Jóléti Alap, Balalonlelle 7 5 50 55 t.
gr. Hoyos Miksa, Németiad Somogy m. 0 .6 9  4 t. 7 t.
gr. Károlyi György, Zalaszentgrót 10 — 2. 5
Darvas Ferenc, Homokszentgyörgy — * 2 3.7 t . 13 — 37 80 1 .

gr.Széchenyi Frigyes örökösei, Somogytarnóca — 2 15 50
gr. Erdődy Ferenc urad. Hosszupereszteg — — — — 5 — 12 max
Hg. Eszterházy László. Tüskepuszta 25C0 db 6
M. kir. Orsz. Fegyintézet, Sopron — — — 1 — 2C szivár. pisztr
Komlósi-Unger Püspökpuszta .Dávod — 12 5 50
Esztergomi székesfő káptalan 2> — 4—5 70 p.; 3 0 1. 2 P
bi. Inkey Pál erdészete, Iharosberény 45 — 2.5 60 p.; 4 0 1 3 P
Barcza Imréné, Széchenyi Henriette grófnő gazdasága Vadaspusz- — 10 2 30 p.; 70 f — 2 4 48 30p. 70t.
ta-Lábod
Jegyzet : Gróf Hoyos Miksa Németiad elad 2*5 q pisztrángsügért

Pézsmát, görényt, mókust, házi macskát, nyulat. rókát, vidrát jó árban vesz. Pilát Lajos szűcsmester, 
Budapest, IX., Ferenc körút 32. II. em. Kérjen árjegyzéket!

Gróf Jankovich-Bésán Elemér 
HALNAGYKERESKEDÉSE

Iroda: Budapest, Ferenc József rakpart 17. Tel.: 
186—299. Üzlet: 185—484. Budapest, IX., Központi 
Vásárcsarnok. Tel.: 185—273.

Sumonyi tógazdaság Tóth József és társai 
HALKERESKEDÉSE

folyóvízi és tavi halak vétele és eladása nagyban és 
kicsinyben. Telefon: 185—740. Budapest, IX., Központi 

Vásárcsarnok.

Halászháló
puha inslég és kötél, hálófonal, parafa-alattság, 
rebzsinór minden mennyiségben kapható 

ÁDÁM MIKSA R.T.-NÁL, BUDAPEST
Főüzlet: IV., Ferenc József rakpart 6—7. A Fe
renc József híd és Erzsébet híd között. Telefon: 
18-59-65. Fióküzlet: VIL, Thököly-út 16 szám. A 
Keleti pályaudvar indulási oldalával szemközt. 
Telefon: 13-98-61.

A lap kiadásáért felelős: Dr. Unger Emil.

Tógazdaság berendezésére alkalmas területet keres, 
esetleg meglévők kibővítésére vállalkozik

ZIMMER FERENC Halkereskedelmi R.-T. Budapest.
Telefon: 133—539, 185—448, 185—338, 181—679.

BARTA LIPÓTNÉ HALKERESKEDÖ
Telefon: Iroda: 185-0-71. Üzlet: 

185-5-84. Budapest, IX.,
Közp. Vásárcsarnok.

VENNÉK száz-százötven holdas halastógazdaságot vagy 
tógazdaság létesítésére alkalmas területet. A jánlatokat 
„Tógazdaság“ jeligére a kiadóhivatal (Budapest, V., 

Kossuth Lajos-tér 11.) továbbít.

V E S Z Ü N K !
20—40 dekás kétnyaras gyorsnövésű nemes 
pikkelyes

P O N T Y I V A D É K O T ,
ab Balaton. Mennyiségi és minőségi á t
vétel bizottság által Siófok vagy Fonyód 
kikötőben. Ajánlatok a

B A L A T O N  H A L Á S Z A T I  R.-T. S I Ó F O K
címére.

Halbizományi és Halértéhesiiö H L  9  M agyar Tógazdaságéit R t. kizárólagos bizományosa
Igazgatóság: Budapest, V., József-tér 8. Telefon: 18-09-21, 18-09-22. Levélcím: Budapest 4, postafiók 271. Tá
virati cím: Tógazdaságok. Telep és iroda: Budapest. IX., Csarnok-tér 5. Telefon: 18-56-36. Elárusítóhely: 
Budapest, IX., Központi Vásárcsarnok. Telefon: 18-56-36. Szállítási iroda: Budapest, I., Budaőrsi-út 87. Te
lefon: 26-87-16. — Megvesszük tógazdaságok egész ha’termését, szállítunk a Magyar Tógazdaságok Rt. keze
lésében levő tógazdaságokból elsőrendű, gyorsnövésű egy- és kétnyaras tenyészpontyot, anyapontyot, minden

más tenyészhalat s megtermékenyített fogassülőikrát. ____________ .

Kapisztrán-Nyomda, Vác. Felelős üzemvezető: Farkass Károly


