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Másfélszázezer korona a városi halászat jövedelme. 
(Sftjáí tudósítónktól.) SculUty Sándor vá-

rosi főszámvevő, u fehértói halászati üzeni 
vezetője hétfőn a tanács elé terjesztette a 'fe-
hértói halászat jövede'mezőíSógólől szóló je-
lentését. E szerint kifogtak 190.7-heji a (Fehér-
tóból 181.543 kilogTaai halat, amelyből 315.137 
karóira 63 fillér 'volt a bevétel s ebbő 'a várost 
1532256 korona 98 fillér i l leti A jelentés 
egyébként főbb vonásaiban itt következik: 

ÍÁz 1917. évi halászati évad eredménye 
messze túlhaladja a korábbi év eredményét 
"27 Pénzügyileg, mint a kitermelt halak 
mennyisége és minősége tekintetében, A rend-
szeres halászatot az 1917. évben március 19-én 
kezdtük meg, folytattuk azt egész a fagy be-
álltáig, s a legutolsó hal behozatalunk decem-
ber 2-ikára esett. 

A fagy beáitótól kezdve részes halá-
szaink ismét, miként az elmúlt télen is, a fe-
hértó jegét állandóan lékelik és az erősen le-
apadt Fehértó vizénél, kettős gondot fordí-
tunk a halállomány megóvásóra. Miként ' a 
múltban, ugy a folyó halászati évadban is, 
szigorú "eltenőrzéts gyakoroltunk az orvhalá-
sz okkal szemben és ebből folyólag a kihágási 
bíróságnál igen sok esetben tettünk feljelen-
tést. 'Aj halászat eredménye egyébként a kö-
vetkező: 1 ' • » 

A Fehértóból 1917-ben összesen 131.311-42, 
a Holt-Tiszából 27.323-55, a Mattyérből 
1.505:84, az öszeszéki vizekből pedig 2L404-95, 
összesen 181.545-71 kilogram halat fogtunk'ki. 
Az összes bruttóbevótel a fehértói halakból 
214.672 korona 36 fillér; ebből a halászok és 
mederbirtokosok járuléka 98.935 ' korona 37 
fillér, a városnak marad tehát 115.736 korona 
81 fillér. A Holt-Tisza 64.301 korona 63 fil-
lért jövedelmezett, amelyből a mederbirtoko-
sok és részhalászok 45.045 korona '69 fillért 

kaptak. A város jövedelme tehát 19.255 koro-
•na 94 fillér. A Mattyér 2299 korona 84 fillért 
jövedelmezett. A' halászok ebből 999 korona 
34 fillért kaptak; a várost ebbő T.360 korona. 
50 fillér illeti. Az öszeszéki vizek jövedelme 
83.863 korona 80 fillér; a róazihalászok és me-
derbártokosok jutaléka 14.900 korona 07 fil-
lér, a várost illeti tehát 18.963 korona 73 fil-
lér. A halászat ezek szerint jövedelmezett ösz-
szesen '315.137 korona 63 fillért, amelyből ' a 
halászok és mderbizto&ok összesen 159.800 ko-
rona 47 fillért kaptak. A városnak maradt 
tehát 155.256 korona 98 fillér. 

Eizután kiemeli a jelentés, hogy az 1917. 
érben 1.815 métermázsa 45 kilogram halat 
szállítottak be a városi közélelmezés "céljaira, 
mely eredmény az 1916. évi 993 métermázsa 
82 kilogramos kitermelést 821 métermázsa 63 
kilogrammal haladja felül. Ami a halárakat 
illeti,'—, mondja tovább a jelentés — minden-
ki előtt ismeretes, hogy a mi halászatunk ré-
vén eláruaitásra kerülő halak ára, 03 ország :> 
ban a legalacsonyabb s egyetlen élelmi cikk, 
melynek az 'árát — a házilag végzett üzem ré-
vén még a békeáraknál is olcsóbban — tud-
juk számítani és emelett a mintegy 3ÖÖ0 (hol-
dat kitevő halászati területeink, amelyek "ed-
dig számba jöhető jövedelmet nem produkál-
tak, most holdankint 45—46 korona tiszta jö-
vedelmet hajtanak. Bzt a jövedelmet négy-öt-
szörösére 'tudjuk fejleszteni majd akkor, ami-
kor a fehértói mesterséges halgazdaságot, lé-
tesítjük. • • 1 

A halászat eredményéből a város javára 
esedékes volt 155.256 koa-ona 98 fillér, éhhez 
hozzászámítandó még a halászati üzem tulaj-
donát képező "szerszámok használatáért fize-
tett térítés 12434 korona 35 fillér, a halászok-
nak átengedett hálcoórnóért befolyt ösn/eg 
7.133 korona, 72 fillér, kártérítés és egyéb be-
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Kedden Szenzációs műsor I 

A legújabb Psylander vígjáték 

•jegyzés az autóban 
vígjáték 3 felvonásban, 

i 
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a főszerepben Waldemár Psylander 

Amerikai párbaj 
Nordisk-dráma 3 felvonásban. 
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Előadások kezdete kedden 2 fél 4, 5, fél 7, 8 
és fél 10 órakor. 
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HnllfÓBfllf1 PáhoIy. Z s 5 i F - 5-50, í. hely 1.20 K., 
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Vételek: 3861 korona 4Í fillér, az ö«sz«b be-
vétel tehát 178.819 korona 09 fillér. 

A kiadások a lehető legminimálisabbak 
voltak. Így a személyi kiadások, felügyeleti 
költségek, halárusító személyzet fizetése ősz-
szfsen 13.688 korona 03 fillérre rug; a fuva-
rozás 6457 koronába került. A kiadási rovat-
ba fölvett további tételek javítások és beru-
házások, amelyeknek leltári értéke teljesen 
megmarad. Végső eredményképpen óz 1917. 
évi tiszta jövedelem: 141.741 korona 89 fillér, 
melyet egybevetve az 1338. évi "halászati évad 
tiszta jövedelmével 84.297 korona 64 fillérrel, 
jelentkezik 57.444 korona 25 'fillér, mint amely 
összeggel az 1917. évi jövedelem az előző évi 
halászati tiszta jövedelmet felülhaladta. ' 

Két kép. 
A jelen. 

(A1 fér j és feleség a kényelemmel, választékos 
ízléssel berendezett dohányzóban ülnek. Csak 
egy csillár ég^ós a kandallóban kialvóban a 

tüz. feji vesztei- este.) ? , 
A férj: Ezt az esztendőt is szerencsésen 

lemorzsoltuk, fiam. • ' , 
A feleség (bizonyos fensőbbsóggel néz rá) : 

Aki intellektuel, az ugy fejezi ki magát, az 
élet "homokorájúíu leperdült egy esztendő, 4? 
rnaly a multak bűnével, a háborúval volt ter-
hes és küszöbön a jövendő, amely hivatva leffiS 
elismerni az individuumok jogát. ' 1 , 

A férj: így is jó, fiam. A jogról azonban 
ne beszéljünk, mert mióta világ a világ, egyik 
embernek mindig több lesz belőle, mint a máJ 

siknak. • ' ' 
A feleség: A Marx-elmélet azonban azt 

tanítja, hogy egyenlő kötelességekkel egyenJ 

lő jogok járnak. ' 1 • : 
A férj: .Lehet, Azonban nem erről akar-

tam Veled, most, tz n j év küszöbén, beszélni. 
Mit csináljunk, ü háziorvossal? 

A feleség: Elküldjük a honoráriumát ,.ét 
nem kérünk a további szerencséből. 1 '-. 

A férj: Orvos nélkül maradjunk, vagy "áte 
térjünk a klasszikus szerint való és látogatás1 

után járó díjazásra? ' V 
A feleség: Ahol a lélek erős, ott nem !e-

l het gyenge a test, 'amint. Gfasaho moncfja.' 
Nem leszünk betegek ós punktum. Eddig se' 
igen voltunk. A te influenzád, az én migré-
nem, a gyerekek torokfájása, nem jön beteg-1 

számba. És ha tekintetbe "veszem, hogy te 250 
napig tartó ihülésben szenvedsz évenként, ne-
kem legalább is 180 napon 'át van migrénem,1 

a gyermekeknek pedig összesen 92 napig tartó 
bajuk nzokott lenni, a mostani díjazás szerint 
egy vagyont takaritunk ineg évenként. 

A férj: (számol): Évenként 522 vizit á 30 
korona, mert ugy-e fiam, mi az első klasszis-
ba tartozunk, áz 'őszesen 15660 korona. Tekin-
télyes summa. ' 

A feleség: Mii, nők, nem ismerünk tekin-
lyeket, sem klasszikokat. Csak az egyéniség 
számit, az igazság, ami Ibsen szerint hajlékta-
lanul bolyongot teddig bz emberiség — osztá-
lyozási alapon nyugvó — világában. ' ; 

A férj: Virradj boldog u j esztendőre,1 

fiam. ('Eltávozik nyugovóra.) 
A feleség: Nekünk már virrad és'ez a Vir-

radat huz áldást és boldogságot az elaggott' 
földre. (Büszke főtartánsai, kimért, nyugodt 
léptekkel vonul Vissza a hálószobába.) 

A jövő. 
(Hjusz év múlva együtt ül a feleség és a férj) 
a feleség nagy pompával berendezett irószo* 
bájában, amely 'fényesen ki Van • világítva. 

Szilveszter este.) 
A feleség: Már lefekhetnél, Gábor.' 
A férj: És te? 
A feleség: Nekem még dolgom van, bará J 

tom. Átnézem, esetleg kijavítom azt a beszé-
det, amivel holnap' a miniszterelnöknőt kell 
üdvözölnöm, az újév alkalmából. ' Ah, sok' 
munkát ad a politika, * 


