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Az ánoíi hátrahajló hegyes szarvakat visel, a 
pár a kertben többször fiakat nevelt. A tora, más-
kép pusztai tehénantilóp, az ó-egyptomiak házi állatja, 
ma esak Kszak-Afrikában található. Mellette a hóka-
antilóp fehér homlokkal, továbbá a sörényes lóantilópok 
képviselője, Baker antilópja. 

A gazellákat afrikai és arábiai fajok képviselik. 
A golyvás gazella, a mi őzünknél nagyobb, a hím 
nyakán a nagy gégefő dudorodik ki, orrlyukai S-alakúan 
hajlottak; utána a bokoriaké antilép, a kardszarvú 
antilop lóalakú testtel, a bejza az orr fölött harang-
alakú fekete folttal, az arabs bejza, az erdei antilop, 
a vízi antilop fehér ellipsis alakú savval a faron, a 
négyszarvn antilop, a bóbitás antilop szőrüstökkel. az 
indiai keeskeantilép. a villásszarvú antilép és ket faj 
törpe antilop. Csaknem valamennyi par borjas. 

Kzekkel egy tető alatt élnek a legkisebb patások 
köziil a jávai kanesil, vörösesbarna, alsó állkapcsán 
kettős fehér sávval : a gyönyörű kis állat hazája 
Kokinkhina, Sziám, Szumati a, Borneo és Jáva-szigete; 
<'eylon-szigetén egy válfaja helyettesíti, melynél a 
hím lefelé görbült szemfogai li cm.-nyíre állnak ki az 
ínyből. 

Méltóságteljesen sétálgat kertjében ket zsiráf, 
melyeket ö ev előtt Mll.OOO márkáért szerzett be az 
állatkert ; a pár nemrég nőstény sarjjal lepte meg a 

zoologusokat, amely születésekor SVa kg.-ot nyomott. 
Szoptatóüvegből naponta 5 liter tejjel táplálják, mint-
hogy a zsiráfmama kereken megtagadta anyai köte-
lességei teljesítését, Az arabs stílusban épült teveház-
ban egy egypúpú teve vagy dromedár és egy kétpúpú 
teve lakik; amannak hazája Kszak-Afrika és Klö-Ázsia, 
emezé Közép- és Kelet-Ázsia. A sivatag hajójának 
nevezett állat igen kevéssel beéri, sok helyütt az ember 
létét esak ö teszi lehetővé. 

A kert szélén a kerítésre támaszkodik a szik-
lákból épült mesterséges láma- és zergehegy, melybe 
az egyes istállók alig észrevehetően beleépültek. Kzek 
lakói: a guanaeo, Dél-Amerika legnagyobb emlőse, 
szarvasnagyságú, hosszú, előregörbült nyakkal, alak-
jára nézve a juh és teve közt áll. Bundáját tinóm 
gyapjúszőrök és hosszabb nemezszörök alkotják, ürülé-
két mindig egy és ugyanazon helyen hullatja el. 

A láma a guanaeo tenyésztett alakja, változó 
színne l , magassága fejéig 2*5—2'S m., az indiánok 
teherhordásra használják, igen engedelmes, szelíd állat. 
Nala valamivel kisebb a páka, lágy gyapja 10 20 
cint. is elér, gyapjáért és húsáért tenyésztik. A vikuna 
törzse és nyaka vöröses színű, 12 em. hosszú mell-
szőrt4 és hasa fehér; csapatokban él, egy hím 10 -15 
nőstényt vezet, kellemetlen sivításszerú hangot hallat, 
igen könnyen szelídül. A sörényes juhok közül meg-
van : a himalaya-juh szürkés-kékes színnel és a söré-
nyes tahr ,]() em. hosszat is elérő dús bundával; igen 
megszelídül, juh és kecskével párzik. Kzek mellett a 
pézsmatulok egy parja (irönlandból, elterjedési kön; 



— i R — 

Amerikában a 00. szélességi fokon túl van, a jégkor-
szakban Német-, Cseh- és Krancziaországban élt; a 
juhok és tulkok jegyeit egyesíti magában, hossza 25, 
magassága l' l m. Testét sűrű bunda fedi, szőre a hátsó 
részen (>0—70 em. hosszú, sötétbarna színű, háta köze-
pén világos. 20-30 főnyi csapatokban él, a pézsma-
szag húsán mindig, de különösen a párzás idején 
érezhető. 

Néhány holdnyi, részekre osztott területen 40 
szarvasfaj talált helyet, egyhamar ily teljes és szép 
szarvasgyüjteraény alig lesz található. Köztük a főala-
kok: a jávorszarvas, bikája 2 5 m. hosszú, rövid, vas-
tag nyakkal, az aganes széles lapátalakú korona, dúsan 
csipkézett széllel, nyakát és mellét sörény diszíti; rend-
szerint hozzáférhetetlen mocsarakban él. A dámszar-
vas, színe évszakok és kor szerint változó: nyáron 
barnavörös, hasi oldala fehér, télen a fej és nyak 
szürke, a hát és az oldal fekete, a hasi rész szintén 
szürke lesz; mindig jókedvű, telette szelíd állal. A 
szardiniai dámszarvas ennek elkorcsosult kisebb faja. 

Az őzfajt egy európai és egy szibériai pár kép-
viseli. Az amerikai mázámaszarvasokból öt faj van 
meg, u. m. a pámpászi, a feketefarkú, a csupaszfülű, 
a szavanna és a sárga mázámszarvas. Ez utóbbi hason-
lít a dámszarvashoz, hosszúkás, csinos fővel bir, nyá-
ron sárgavörös, télen szürkés-barna, életmódja olyan, 
mint a mi szarvasunké. Az indiai mocsári szarvast a 
barazinga, a milu, a scliomburgh-szarvas képviselik. A 
milu kihalóban van, csak a khinai császárok parkjában 
tartják még, járása közben lábizületei minden lépésnél 
pattogó hangot adnak. Az iramgím bundája vastagabb 
bármely szarvasénál, nyaka sörényes, barna színe 
télen fehéresbe megy át, szimatja kitűnő, sohasem 
szelídül meg egészen, a lappok, finnek és más szibé-
riai népek nagy csordákban tenyésztik, megélhetésük 
tőle függ. A ruzaszarvasokat, melyek hazája India, 

I Birma és Khina, a számbárszarvas, a lószarvas, a 
' Ceylonszarvas, a disznószarvas képviselik; a legegy-

szerűbb agancsokkal biró nyársas szarvasok közül a 
vörös és a szürke nyársas szarvas és a chilei pudu-
vagy törpeszarvas (hossza <><), magassága :?9 em.) 
van meg. 

A muntyákszarvas rózsatője oly magas, mint az 
agancs, kistermetű csinos állat, körülbelül 1 m. hoszszal, 
sárgabarna színnel, világos nyakkal. 

A szarvasok legnemesebb és leghatalmasabb 
! állatja a gímszarvas. Hossza körülbelül 2 m., járása 
| könnyű, büszke és méltóságteljes. Melette laknak a 
i kaukázusi maral, a foltos berberszarvas, a szardiniai 

törpe szarvas, a vapiti, mely az egykor szárazföldet 
| képzett Behring-szoroson átvándorolt Amerikába; a nálá-

nál kisebb altai és khinai vapiti. 
! A tulkok istállóinak hosszú sorát az amerikai 
| bizoné nyitja meg. K ritka állat öt példányban yan 

in-og; a 70-es években még milliónyi csordákban baran-
golt a prairiekben, de a Pacific-vasutak építésével 
kiirtották, amivel egész indián törzsek ínségre jutottak 
és kipusztultak. Az óriási állat bikája í] m. hosszú, 
1*7 l í) m. magas, idointalan feje aránytalanul nagy, 
hátsó teste igen megkeskenyedik. A fejet, a test elejét, 
a nyakat szakállszerű hosszú, a hátsó részt rövidebb 
szőr fedi, a bunda tavaszkor levedlik az állatról. Vág-
tatása igen gyors, kitűnően úszik. Csinosabb külsejű 

, alakja a legnagyobb európai emlős: a bölény (visent), 
melyből a kertnek hat példánya van. Az orosz czár 
bialoviczi erdejében tenyésztik még, a Kaukázusban 
vadon él, menthetetlenül kihal. Valaha Magyarországon 
is el volt terjedve, de kiveszett; több évvel ezelőtt 
Hohenlohe berezeg a .Javorinán tett kísérletet tenyészté-
sére egy bikával és két üszővel. Mind a kettő az őstulok 
maradéka. 

A yak Tibet fensikjain él, hossza 4 méternél 

Alkonyatkor.*) 

MéUi csend ijl vo/gyön-bérczen 

Nytigszik minden élő lény 

Tó tükrében meg rnegcsillji; 

Á r i . 

A „TI'.liMKHZKT" e i H c t i t:ircz:ij;i. 

I Kolytatásl. 

Már az is élvezőt, ha munkában látja az ember. 

Milyen okosan, mennyire tudatosan csinálja a dolgát. 

< lazdá ja egy füttyszavára, intésére hogy tudja, mit kell 

tennie. Milyen fáradhatatlanul keres, fürkészshogy elkapja, 

felfogja pompás orra a szagot. Ilogy húz. feltartott fejjel, 

vigyázva előre, mint pislant félszemmel hátra, urára s 

hogy torpan meg mozdulatlanul, szohorszerüen, mikor 

előtte a vad. 

1 Iá lépni akart, felemelt lábbal, úgy marad: farka 

kinyújtva, esak ép a vége hogy rezeg, alig észrevehetően. 

> lövés után. paianesra. milyen biztosan megy a 

vadra, a szárnyazuttat minő kitartással esapázza, keresi 

fáradhatatlanul s mily igaz örömmel hozza s ül le vele 

ura lábainál. Milyen megelégedetten csóválja farkát, okos 

szemeiből hogy sugárzik az öröm. az egyiittérzés jóleső 

tudata, hogv íme. sikerült megszerezni a szaru vaszegett, 

vergődő kis állatni s nem kellett a róka hiztns martalé-

kául vagy nyomorultul pusztulni hagvni. 

> ha a L'á/da megelégedését egy jó szóval, VágV 

pl.me 1 *L'y czirÓLoitá-^al I- kifejezi, nuies hálásabb lény 

Kar«'inál. 
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több, magassága 2 m., bundája finom hosszú szőrök-
ből áll, ezek kétoldalt sörénynyé hosszabbodnak, 
farka felette dús, földig érő. Az állatkert yakja hófe-
hér, a vén állatok színe fekete. 

A vörös bivaly 12 in. magas, színe sárgavöröses 
vagy fakóbarna, füleiből 15 cm. hosszú szőrcsomók 
állanak ki, szarvai meredekek, felül egymásfelé haj-
lók, hegyeik távola :Í0 - cm., hazája Szenegumbia. 
A szomszéd kerítés mögül fekete bivalyok bámulnak 
ki, amilyenek az erdélyi részben mindenfelé láthatók. 
Kőnek ősapja az indiai bivaly, Kgyptomból való, lebernyege 
nincs, színe szürke, a kisebb kaukázusi példány fekete. 

Kzután egymás mellett három indiai vadtulok 
következik: 1. a gayal, fiatal bika, rendkívül széles 
homlokkal, gyönyörű arányokkal, hátán púpalakú hús-
tömeggel, színe sötét; 2. a gaur, szintén fiatal bika, 
a szarvak közt kondor üstökkel, szép sötétbarna, hazája 
Klőindia, igen ritka, értékes állat; Ú. a banteng. marja 
púpos, színe szürkésbarna, a széles farktükör mint 
legszembeötlőbb ismertető jegy és az alsó lábszárak 
fehérek. Igen szelíd állat, könnyen szaporodik, a borjú 
igen fürge és ügyes. 

A szanga a púpos tulkok legszebb faja, gesztenye-
barna szőrrel. A púpos zebut az állatkertben rend-
szeresen tenyésztik, ezüstfehér, magasabb a többi 
tuloknál, a házi szarvasmarhával könnyen párosodik; 
a törpe zebu szamárnagyságú. 

Közvetlen a nagy körút mellett van a ie'mujtnok, 
kisebb ragadozók, rágcsálók, erszényesek, foghíjasok, 
rovarevők háza. Ennek nevezetesebb lakói: egy egész 
csapat közönséges mókus, a csíkos mókus, az amerikai 
sutaszárnyú mókus, fekete szegélyű fehér vitorlával; 
az afrikai bojtosfarkú sül, a vállon 4, a hátsó testen 
körülbelül 10 cm. hosszú tüskékkel, hasán fehéres-
barna puha szőrrel : a repülő czukormókus hamuszínű 
testtel, fehérszegélyü, sötétbarna vitorlával, nappal 

alszik, éjjel szakadatlanúl ugrál, tápláléka gyümölcs, 
édesség; az erszényes róka, barna, hosszú farkú éjjeli 
állat egy fehéres varietással Tasmaniából. 

A ketrecz alsó részében lakik a régi egyptomiak 
szent állatja, az ichneumon négy faja, u. m.: az észak-
afrikai, a feketelábú, a rövidfejű és a gyapjas ichneumon, 
mindannyi a kígyók pusztítója. A zebramanguszta háta 
keresztsávos, a maláji ichneumon szép barna állat 
aranysárga pettyekkel, mely még a szemüveges kígyót 
is legyőzi. A petymegek közül megvan a párduez-
petymeg néhányféleségével, a közönséges pálma-
sodró vagy rnuzány, macska nagyságú, barnásszürke, 
hátán fekete sávokkal, melyek oldalt foltokra szaka-
doznak ; a kávébabot nagyon kedveli, de szárnyasok-
kal, tojásokkal is táplálkozik. Mellette a fehérbajszú 
pálmasodró és a grizon, felül világosabb, mint alul, a 
görényhez hasonló, rendkívül vérszomjas, fojt, öl, amit 
ér. Igen érdekes és ritka állat a fossza, alacsony, 
hosszú, vörhenj^es színű, veszedelmes tyúktolvaj, hazája 
Madagaszkár. 

Egy az őskorban óriásokból állott törzsnek törpe 
ivadékai a pánczélos foghíjasok, melyek képviselői a 
sörtés armadilló és a hatöves armadilló. Amaz undok, 
rút állat, apró szemekkel, disznófülekkel. Fejét hat-
szögű, tarkóját kilencz négyszögű pajzsocska fedi, 
háta elején hét, közepén öt sor hatszögű pajzs van, 
erre hat mozgatható félgyűrű következik; a meden-
czét tiz sor négyszögű pajzsocska fedi. A pánczél-
sorok közt merev sörték nőnek ki, farkát és végtagjait 
pikkelyek fedik; neve foghíjas, de azért fogazatában 
% -100 elsatnyult fog van. A másik oO cm. hosszú, 
pánezélja barna. Táplálékukat hangyák, termeszek és 
rovarok alkotják, éjjeli állatok, a nappalt vaczkukban 
töltik. 

A sörényes hangyász, színe feketebarna, mellétől 
hátáig csúcsban összefutó kétoldalú pánt húzódik. 

l ' j buzgalommal kap a munkába s nehéz fáradsá-

at legtöblmvire siker koronázza. 

Volt nekem egy kedves, jó vizslakutyám. 

Al inak hívtuk. Ma iram neveltem, maijain tanítottam, 

sok oromét szerzett. Nagy, hatalmas csontozaté, erős, 

lej lett. állat. Fiatal korában ritkította párját. Enged elmes, 

szofogadó, hűséges volt, soha el nem maradt tőlem. 

Különösen a vizet szerette, de szárazon is kifogás-

talanul dolgozott. 

Később, mikor öregedett, mind több rossz tulajdon-

sadra tett szert. De már nagyon összeszoktunk, értettük 

egymást s nem akartam töle megválni. Végül mégis egy 

rossz szokása, a torkosság1 vált megrontojava. 

Amihez hozzáfért, az nyomtalanul eltűnt öblös ben-

<lojébeu. Különös előszeretettel viseltetett á friss kalács, 

a szalonna és a disznósajt iránt. 

Ha a foszlós, kitűnően sikerült, frissen sült fonatos-

kalacsot kivettek a kemenczéhöl s a gazdasszony gyö-

nyörködve szemlélte, forgatta minden oldalról, Ari vala-

melyik sarokban nyújtózkodott s úgy tett, mintha ügyet 

sem vetne rá. 

Nagyokat ásított s két e|s<» lábára fektetve buksi 

léjét, az igazak almat aludta. 

Me ez esak eselvetés volt Határozottan állítom 

Olyan bizalmat tudott gerjeszteni, hogy a mar sok-

szor póruljárt gazdasszony megsa jnáltas nem akarván jó ízű 

szundításában zavarni, nem tessékelte ki a hőnyimből . 

Fsak erre várt Ari. 

Sunyítva pislantott körül s ha a kalács, melyet 

kihűlni valami hozzáférhető helyre letettek, egy pillanatra 

őrizetlen maradt, mint a czicza, mely bársonyos talpain 

egér után leselkedik, oly nesztelenül kúszott feléje. 

A következő pillanatban szájában volt s egy ujabb 

pillanat alatt lecsúszott gyomrába. 

Azzal visszafeküdt helyére, mint aki dolgát jól 

végezte s aludt tovább, mintha misem történt \olna. 

De azért érezte, hogy bűnös. 

Az eltüntetés után persze azonnal megsejtették, 

hogy ki a ludas. 

Az ezt követő lármára azt a szűkölést látni igazan 

bomeri volt. 

Hogy som lordalt s igyekezett az ajtóhoz közel fér-

kőzni, minő iigrandozast vitt véghez, kikerülendő a sűrűn 

hulló üt legeket s farkat behúzva, hogy inalt kifelé. Ilyen-

kor elállta bárkitől a verést. Egyébként esak tőlem. Iíarki 

más póruljárt minden próbálkozásnál. 

Pusztai háznál a disznóölés mindig nagy felfordu-

lással jár. Ári ilyenkor is elemében volt. Télen at egy-

két darab disznósajt rendszerint a zsákmánya lett. 

Mifelénk, mikor mar meg van töltve a disznobendö. 
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szőrei farkán 40 cint is elérnek és fölfelé álló bojtot 
alkotnak; egész hossza '2 m.-nél nagyobb, feje hosszú, 
lefelé görbült, mellső lábain 5, a hátulsókon 4 karma 
van, járás közben a mellső lábak ő (> em. hosszú 
karmait befelé hajtja. 40 cm.-re is kiölthető nyelvét 
a karmaival felszakított hangya- vagy tenneszbolyba 
dugja s ha tele van, szájába rántja. Rútság tekinteté-
ben méltó szomszédja a kétujjú lajhár, olajzöld színű, 
hasának világosabb szőrei a hát felé szétválnak. A 
fák lakója, nyakát egészen hátrafordíthatja, légcsöve, 
mielőtt a tüdőbe ér, önmaga körül hurkolódik; nappali 
főfoglalkozása az alvás. 

A karmos majmok közül megvannak a közönsé-
ges selyemmajom hosszú bundával, a feketefarkú 
selyemraajom, az oroszlánmajmocska fején kettéválasz-
tott sörénynyel, szép aranysárga bundával, testénél 
kétszerte hosszabb farkkal, a félmajmok közül a törpe 
maki, a pottó, azután a Madagaszkárból valók, u. m. : 
a tarka, a veres, a szerecsen maki, a mongoz vagy 
hamvas maki, a fehérarczú maki és két varietása, 
végül a katta vagy közönséges maki. Megvan még az 
egyetlen körmösmajom, a sárga mókusmajom, melyet 
a németek, minthogy orrát, száját és állát fekete folt 
takarja, halálfejü majomnak neveznek ; csinos, takaros 
állat, kecses mozdulatokkal. A hangyasün szoptató 
mirigyeinek néhány száz kivezető csöve van, tojása 
befogadására költőzacskó képződik, mely a szoptatás 
végével eltűnik. Hátát merev. r> --(> cm. hosszú tüskék 
fedik, esőre szerkezete a madárcsőrétől teljesen elütő, 
nem egyéb az. mint emlösorrmány, melynek fedő 
bőre elszarusodott. Hazája Ausztrália és közeli szi-
getei. 

Közvetlen a bejáró mellett vannak a fókák 
medenczéi. AZ elsőben igen érdekes állat, a kaliforniai 
oroszlánfóka éli napjait. Hossza 4 m. lehet, szőre 
fényes sárgás-barna, bajuszsörtékkel bir, fülei igen 

kicsinyek, a szárazon gyorsan és könnyen mozog, 
sziklákra is felmászik. A borjúfóka két példánya 14 
év óta él az állatkertben, a nőstény nagyobb a Ilim-
nél, merev bajuszsörtékkel, rövid mellső lábakkal, 
lomha, lusta állat. Sokkal mozgékonyabb rokona a 
grönlandi fóka, előrenyúlt fejjel, szürkésbarna háttal., 
fakó ezüstszürke hasoldallal. A gyűrűs fóka kisebb, 
feje rövid, hegyes, sárgásfehér gyűrűkkel, hazája a 
magas észak, de eljut az északi és keleti tengerbe is. 

+ • 

Befejeztük kőrútunkat, ismét a főkapunál vagyunk. 
Csodáljuk a rendet és tisztaságot, mely mindenütt 
uralkodik, a szakszerűséget, melylyel az állatokat 
gondozzák és nevelik és nem utolsó sorban az ápolók 
ügyességét és természetrajzi ismereteit. Meg akarjuk 
ismerni az állatkert közönségét is, leülünk a nagy-
vendéglő előtt. Megkezdődik az esti hangverseny : egy 
közepes város lakossága nem annyi, mint a mennyi 
ember itt a fényesen kivilágított terraszokon hullám-
zik, az asztaloknál ül és a napi eseményekről, ritkábban 
az állatukról pörgeti, recsegteti nyelvét. Tiz óra után 
megindul az áradat, bábeli zűrzavart várunk. De mekkora 
csalódásunk! 4 percznyi időközökben állanak meg a 
hátsó kapu állomása előtt a Stadtbahn a város felé 
induló üres vonatai: egy perez s o (i()() ember fog-
lalja el a kupékat, senki sem fut-lót, tolakodik, szinte 
katonai rend mindenütt. Kgy óra után néma csend 
uralja a kertet, csak egy álmából felriadt oroszlán ordítá-
sát hallják az utolsó csapatok. Átlépjük a kapu küszö-
bét e gondolattal: ilyen fejlettségű, virágzású intéze-
teket nekünk is! 

a fölösleges lé kinyomására két-három súlyos kő ala 

szokták elhelyezni. 

Kz az utolsó felvonása a házi ünnepélynek s ezután 

mindenki igyekszik mielőbb lepihenni. 

Kkkor kezdődött Ari mulatsága. 

Csodálatos lilikával és ügyességgel úgy kikaparta 

az egyik sajtot, hogv a kövek közül nem esett le egy 

sem s ígv zaj nélkül élvezhetett. De soha egynél többet 

semmiből sem vett el. Annyi belátása mégis volt. hogy 

nekünk is hagyott, ami szép volt tőle. 

Máskor ismét az éléstárba szökött, be. S ha inashoz 

nem juthatott, megelégedett a faggyúval is. amiből a 

magyar asszony egyik büszkesége, a szappan készül. 

Bizony azért is sokszor kikapott, de hiaba volt minden. 

A torkosságról nem lehetett leszoktatni. 

Minél öregebb lett, annál raflin irozoítabba valt. 

Ha valami melegebb napon, mikor erősen tűzött a 

nap. künn jártunk a tarlókon s ő kegyelnie kifáradva, 

hosszan kilógatta eseppegő nyelvét, mar tudtam, hogy 

csakhamar előveszi egyik fogását. 

Húzni kezdett a kepesor felé. vigyázva, lassan, 

mintha tudj' Isten, mit sejtett volna ott. 

Addig mesterkedett, míg az árnvékos oldal l e i é k e r i i l 

betett sott beállt a kepelvukba. I)iztatasra n e m m o z d u l t , 

e s a k á l l t I I H T Ö e n . S o k s z o r b e r - á p o t t I gV . kl\al? e l e i n t e . 

V'ha az egé^z k e p é t -zei-zed'ok ' < <•• akk'.i 

jöttünk rá a turpisságra, mikor ő az általános elfoglalt-

ságot észrevéve, annak leple alatt kényelmesen elnyúj-

tózkodott. az árnyékban s nagy lleguiaval Ügyelte az eről-

ködésünket. 

De addigra kifújhatta magát kissé s frissen kezdte 

újból a munkát. 

Késő vénségére nagyon megszerette a vizet. Boldog 

örömének egv-ket hangos vakkantással adott kifejezést, 

ha a tó felé indultunk. 

S most olyas valamit fogok elmondani, amit soha 

•nem tapasztaltam s ami bizonyára sokak ajkára fog két-

kedő mosolyt kicsalni. 

A tóhoz érve, Ari belerohant, felénk fordult s köve-

telő pózba vágta magát, várta, hogy egy hantot, vagy 

tégladarabot dobjunk neki. Ila nem tettük, sehogysem 

volt megelégedve s alig tudtuk kicsalni a vízből. 

Míg ellenkező esetben, ha t. i. behajítottunk egy 

kődarabot, odasielett a beesés helyéhez s fejét a víz ala 

dugva, kereste azt. S addig' el nem jött, inig rá nem 

akadt s ki nem hozhatta. 

A szó szoros értelmében lebukott a víz ala. Ila seké-

lyes volt a víz, esak fejével. Ila mélyebb helyre esett a 

kódarab. ege-z teste eltíiut a víz alatt, ki tűnő búvár 

l e t t volna belő l e . 

k ö z b e n 11 a n e i n t á l a l t a , f e l b u k o t t s l e v e g ő után 
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Heliotpopizmus és ííeotpopizmus. 

Szobában tartott virágainkon észlelhető, hogy 
szárukkal és leveleikkel mindig a legközelebbi ablak 
felé, vagyis a világosság felé fordulnak; ez a napfény 
iránt való érzékenységüket és odavonzódásukat bizo-
nyítja. 

E jelenség a szabadban is látható. A növény 3zára 
mindig fölfelé, a világosság felé veszi fejlődési irányát, 
gyökere pedig lefelé, a földbe hatol. A növénynek ezt 
a tulajdonságát heliotropizmusnak nevezzük. A szárnak 
a nap% felé való irányulását pozitív heliotropizmusnak, 
a gyökérnek a fénytől való elfordulását pedig negativ 
heliotropizmusnak mondjuk. A növénynek ama tulajdon-
sága, hogy növekedő részeivel a föld középpontja felé, 
avagy ezzel ellenkező irányba törekszik: a geotropiz-
mus. Ha a növekedő szerv (pl. a gyökér) a nehézség-
erő vonzását követi, pozitív geotropizmus jön létre, 
ha pedig a növény tagja (pl. a szár) függőlegesen 
fölfelé halad, negativ geotropizmus áll elő. Valamint 
a növényekre, úgy az állatokra nézve is a napfény-
nek különböző irányító hatása van. A növényi heliotro-
pizmust már a legrégibb időben észlelték; az állatok 
heliotropizmusát, főleg a geotropizmusát esak ujabban 
kezdik tanulmányozni. A fénynek az állatokra való 
hatása nem oly feltűnő, mint a növényeken; de azért 
tagadhatatlan, hogy az állati élet sok jelensége is a 
világossággal, a fénynyel áll szoros összefüggésben. 
Az állatok között vannak olyanok, melyeket a fény 
vonz, tevékenységre serkent, elénkebb életműködésre 
buzdít. Ezek, mint fénykeresők (fotofil), pozitív heliot-
ropizmust mutatnak. Számuk, mivelhogy nappali álla-
tok, túlnyomó azokkal szemben, melyeket a fény 
mintegy taszít, melyek tehát éjjeliek, avagy melyek 
az állatok és növények belsejében, a tenger mélyén, 
az iszapban, a földben, a barlangokban, stb. tartózkod-

nak. Ezek, mint fénykerülők (fotofob), negativ heliot-
ropizmust tüntetnek fel. Vannak állatok, melyek hol 
pozitív, hol pedig negativ heliotropizmust mutatnak. 
Ilyen pl. a róka (Canis vulpes), mel> a lombos erdők 
földalatti üregeiben szeret tartózkodni. Hacsak teheti, 
nem maga ássa tanyáját, hanem régi, elhagyott borz-
lyukakba fészkeli be magát. Rendesen éjjel portyázik, 
de ha semmi sem zavarja, fényes nappal is örömest 
vadászik, avagy kutya módjára a napon sütkérezik. 

Pozitív heliotropizmust mutató rengeteg sok állat 
közül csupán egy-kettőt kívánok felemlíteni. A fókáról 
(Phoca vitulina) ismeretes, hogy tulajdonképeni eleme 
a víz. De nagy gyönyörűséggel nyújtózkodik a száraz-

í földi fekvőhelyén s hol a hátát, hol pedig az oldalát 
i vagy a hasát sütteti a nap sugaraiban. 
| A nap vonzó sugarainak valóságos rabja a pacsirta 
| (Alauda arvensis), mely kora reggel, mikor még alig 

pitymallik, már ébren van s egy magaslatra ülve, elkezd 
| dalolni; lassanként feljön a nap s a vidám kis madár 
| tüstént ég felé emelkedik s roppant magasságban 
! lebegve, énekével köszönti a napot. 
| A szürke gyík (Lacerta agilis) és a vízi sikló 
j (Coluber natrix) rendkívül szeretnek napsütötte helye-
i ken pihenni. De viszont azt is tudjuk róluk, hogy 
j télen lakásukba vonulnak s mély álomba merülnek. 
I Ezekután láttunk olyan állatokat, melyeket a 
! fény mintegy taszít, melyeknek heliotropizmusa tehát 
| negativ. 

A közönséges menyét (Mustela vulgáris) nappal 
| kőrakások közt, faodukban, pinczékben vagy háztetők 
I alatt tartózkodik; rendesen éjjel jár zsákmánya után. 
i A barna medve (Ursus arctos) a sűrű, sötét erdőket 

szereti. Az orrszarvú v. rinocerosz (Rinoceros indicus), 
a tapir (Tapirus americanus) és a víziló (Hippopota-
mus amphilius) a nappalt rendesen mély alvásban töl-

1 tik és éjjel járnak táplálék után. Fénykerülők még: 

újból kezdte a búvárkodást, míg siker nem koronázta 

faradságát. 

S hozta ki diadalmasan zsákmányát , mi meg mene-

kültünk a partról, kikerülni óhajtván megelégedettségét 

k i f< \) (1 ző < 1 < i r g< \ 1 ö zé sét. 

Én még sohasem láttam kutyánál ezt a tulajdonságot 

s hiszem, inasok sem igen. 

S bar a követ ily nagy előszeretettel apportirozta 

a vízből, a vadat oly lil iomán fogta, hogy soha meg nem 

sértette. 

De végre ö is elpusztult. 

Egy júniusi séta alkalmával hűségesen kisért ben-

nünket az ö reg : már tíz éves volt. 

Mikor a nadrágszíj-dűlőhöz értünk. ilyen fura 

neve van annak a szép darab hosszúkas földnek 

amelyben akkor a búza már kihányta kalaszat, észrevét-

lenül beleszökött. S hogy, hogy nem, vala mi képen a szá-

jába s onnan á tüdejébe került egy búza fej. 

Elkezdett köhögni. l»orzas/.1ó volt hallgatni is. Mas-

nap nem evett, bármivel kínáltuk s egy bet múlva, mikor 

mar a csontjai zörögtek, egy szép júniusi hajnalon kihűlt 

tetemet találtam esak fekhelyén. 

S ha ma visszagondolva iá, emlekeiiihe idézem az 

egvűit eltöltött boldog \ akaezi<-kat. a gondtalan ifjúság 

bú \ ös-bajos idejét. azokat á kedves, feledhetetlen llápo 

kát, olyankor inelanehohkus érzés \esz rajtam erot. 

Mily hamar elmúlik m inden ; hog.v repül az idő. 

A játékos gyermekkor után a tüzes ifjúkor, a tüzes 

ifjúi vér feszülése, az önérzet büszke lobogása, szép 

leányok, asszonyok képe, barátsága, minden-minden elmúlik 

s kivész az emlékek köréből. 

De egy megmarad. 

A jó pajtások, igaz barátok szívünkbe vésődött 

alakja, emléke. 

Akár emberek, akar állatok voltak. 

Ez utóbbiaké tán még inkább. 

Mert ezekben soha nem lehet csalódni. 

Márkit* Andor 

& 
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a mogyorós pele (Myoxus avellanarius), a közönséges j 
denevér (Vespertilio murinus) és rokonai, továbbá az 
öves állatok (Oingulata), az erdei szalonka (Seolopax 
rusticola), az uhu-bagoly (Strix maximus), a varan-
gyos béka (Bufo cinereus), a varangyékos béka (Peb-
lates fascus), a szalamandra (Salamandra maculata), 
az ehető csiga (Helix pomatia), a szürkületi és éjjeli 
lepkék, a konyhai sváb (Blata orientális), az ágyi poloska i 
(Acanthia lectularia), mely utóbbiak a fénytől valósá-
gosan irtóznak. Ide tartoznak még: a skorpió (Sorpio 
europaeus), mely nappal kövek alatt pihen, este farkát 
hátra vetve, rovarokra vadászik; a folyami rák (Asta-
cus tluviatilis), mely nappal a patakok, folyók vízalatti 
partjaiban tartózkodik s csak este jár zsákmánya után; 
továbbá az ászka (Oniscus murarius), a százlábúak, a i 
férgek, stb. 1 

Sok állaton életének különböző szakán ellenkező 
hehotropizmus látható. Kzek között vannak olyanok, 
melyek fejlődésük kezdetén negatív heliotropikusak, 
s mikor már kifejlődtek, pozitív heliotropikusokká vál-
nak. Pl. az aranyos díszbogár (Cetonia aurata) lárvája 
a sötét hangyazsombékokban tartózkodik, mint kifej- í 
lődött rovar pedig a verőfényes napon repked. Kétféle 1 

heliotropizmust mutat még a szarvasbogár (Lucanus 
cervus), a cserebogár (Melolantha vulgáris), a hősczinczér 
(Cerambix heros), a fenyőszú (Bostryehus t.ypogra-
phus), stb 

A szőlőtetú (Phylloxera vastatnx) szarnyatlan 
egyénei április hóban jelennek meg a szőlő levelein 
(pozitív heliotropizmus). Kzek utódai a tőke gyökereire, 
a földbe másznak (negatív heliotropizmus), őszszel 
szárnyas nemzedék lép föl s ez terjeszti tovább a 
veszedelmet (pozitív heliotropizmus). 

Kgy egész sereg tengeri állat ifjúságában pozitív i 
heliotropikus, ami épen megfordította pl. az aranyos 
díszbogár esetének. Kz állatok lárvái a tenger felső 
retegeiben úsznak, később pedig, amikor t. i. kifejlőd-
tek s a tenger fenekére siilyedtek. negatív heliotro-
pikusokká válnak. A vizsgálatok kiderítették, hogy 
az élőlények heliotropizmusára, ennek pozitív v. nega-
tív kifejlődésére nagy hatással van a fény intenzitása, 
a fénysugarak színe és törési képessége. Intenzivebb 
fény és erősebb törésű sugár inkább pozitív heliotro-
pizmust eredményez. Végűi még csak annyit, hogy 
vannak allatok, melyeknek negatív heliotropizmusa oly 
nagymérvű, hogy az pozitív geotropizmusnak is 
mondható. Pl. a borz (Meles taxus) esak éjjel jár 
táplálék után s lakása néha %2 m. melységben is van 
a föld alatt. A vakondok (Talpa europaea) csaknem 
mindig a föld alatt tartózkodik, telén pedig a föld 
mélyebb rétegeibe vonul. Hazánk faunájának egyik 
legérdekesebb faja: a földi v. vakkutya (Spulax typhlus) 
nevű rágcsáló emlős, mely állandóan a föld alatt tar-
tózkodik, arról nevezetes, hogy fülkagylói nincsenek 
es szemei a bőr alá vonultak és visszafejlődtek. 

A farkos kétéltűek (Caudata) közé tartozó óimról 
(Proteus anguineus, barlangi gőte) tudjuk, hogy apró 
szeme szintén a bor alá húzódott, mert örökös sötét 
segben el K raj na és Dalmáezia földalatti vizeiben (az 
adelsbergi barlangban es a Karszt hegység alatt). 

Klófordul, hogy egy és ugynazon állaton a pozi 
tiv helotropizmust a következő pillanatban pozitív 
geotropizmus váltja fel. A pacsirta (Alauda ar\ensisi 
pozitív heliotropizmusánál fogva, vagy ami mindegy; 
negatív geotropizmusa következtében a légkör magas 
rétegeiben Üdvözli a lölkelő napot. I )e eg\szerre. 

mintha belefáradt volna repülésébe, azaz emelkedésébe, 
a föld vonzó erejének engedve, kő módjára esik füg-
gőlegesen lefelé, a föld középpontja felé. Ugy látszik, 
a pozitív geotropizmus legyőzi a legpozitivebb heliot-
ropizmust is, minek következtében minden földi lény 
földünkhöz van kötve. 

Szittyán (Séza. 

MedVe lesen. 

Legszebb vadászálmom medvét lőni! gyer-
mekkorom óta kisértett mindig körülöttem félelmetes 
alakjának képe. 

Abban az ódon kastélyban, gyönyörű tó partján, 
ahol gyermekéveimet töltöttem és felnőttem, lépten-
nyomon találkoztam vele ; ott díszlett az családi czíme 
rünkön mindenütt, kőbe vésve, a hídon, pajzsot tartva, 
az ebédlő menyezetének fakoczkázatán. dísztárgyakon. 
De legkedvesebb volt előttem egy nyírfából művésziesen 
faragott lovas alak. amint nehéz kardját az őt támadó 
fenevad ellen csapásra emeli. Kgy izben alaposan el 
is páholtak érte, mert a hős lovagnak véletlenül letör-
tem a karját. 

Az ilyesmit nehéz elfelejteni . . . 
Az iskolában is (főként a latin órák alatt) csak 

medvéről álmodoztam s így nem csoda, ha velem 
született vadászszenvedélyemnél fogva legforróbb kíván-
ságom volt, egyszer úgy találkozni vele, mint az a 
letört karú lovag. 

Most közel jártam álmaim megvalósulásához, az 
igazi medveországban : Boszniában lévén. 

Több hete kalandoztam itt össze-vissza, egyik 
határszéltől a másikig; mindenütt sokat igérő jelenté-
sek — de eredmény nélkül. A nagy hőség és tartós 
szárazság miatt nem lehetett semmit sem kinyomozni, 
a hajtóvadászat pedig a rendelkezésemre álló tudat-
lan és gyakorlatlan személyzettel még kevésbbé veze-
tett eredményhez. 

Kkkor az illicei főerdesztöl azt az örömhírt 
vettem, hogy egy medvepárt két bocscsal nyomoztak 
ki. jöjjek rögtön. Csakhogy én mintegy 100 kilométer-
nyire voltam akkor minden közlekedési vonaltól ! 

De a szenvedélyes vágy és a kecsegtető kilátá-
sok nem ismertek sem akadályt, sem nehézséget. 
Habozás nélkül megnyergeltettem egy gebét és neki-
vágtam a végnélküli messzeségnek, kopár kőtengeren, 
kietlen vidékeken keresztül a gallinoviei határerődig. 
Onnét másnap a szépfekvésű Sarajevoba indultam, 
török nyeregben, egy boszniai öszvéren, melynek 
imbolygó, nehézkesjarása rendkívül fárasztó s minden 
jámborsaga mellett hihetetlen keményfejú pára. Össze 
voltam törve ettől az utazástól. De háborúban és 
vadászaton az akaratnak győzedelmeskednie kell a 
test fölött. 

Meg aznap este Illírébe utaztam. 
Itt vannak még V kérdeztem feszült várakozás-

sal a főerdesztöl. ki az állomáson várt engem. Kedé-
lyes nemet ember volt s jókedvűen biztatott, hogy 
minden rendben van 

Természetesen egész este csak a medvéről beszel-
tünk s a foerdész sok pompás medvehistóriát mondott 
el Kgészben véve kiderült, hogy maezkó úr tulajdon-
kepen meglehetősen gyáva, az embert félve kerüli, 
egyszóval nimbusa kezdett feltűnően álnhhszalllli ' 



Ugy biz ám, manapság minden szelídebb lesz, mint 
annak a fényes kard pengéjű hős lovagnak az idejében. 

Másnap a reggeli vonattal elindultunk vágyaim 
színhelyére, oda, ahol a Bjelasnica hófödte orma 
meredezik ég felé. Az erdöör jelentése módfelett izgató 
volt. Ma reggel a medvének friss nyomára akadt és 
az anyamedve a hegyek közt, egy paraszttanya közvet-
len közelében leütött egy tehenet. 

A főerdész rögtön kiildönezöt menesztve, kiadta 
a parancsot, hogy a tehén maradványait érintetlenül 
kell hagyni, hogy az éjjel lesbe állhassunk a medvére. 

E sokat igérő intézkedések után útra keltünk; 
mögöttünk a hajtók serege, nagyobbára szerbek és 
törökök; tarka rongyaikban szinte festői képet nyúj-
tottak. 

Sajátságos bizsergést éreztem; égetett a vágy a 
medvezsákmanyra. Minden eshetőséget fontolóra vet-
tünk, merről fog a medve jönni, melyik lövés jobb, 
a fejbe vagy a vállapra? Támadni fog-e vagy mene-
külni, ha sebzést kap? 

Az erdöör komolyabban vette a dolgot, mint a 
főerdész, elmondván 
a két évvel ezelőtt ' " 
történt esetet, mikor 
is a medve a fogoly 
seréttel rá puskázó 
szerbnek a fejét tépte 
le. l'gy találtak meg 
az erdőben. Lám, ez 
már izgatóbban ha-
tott! 

Bíborszínben égő 
bükkös borította a 
mély völgyeket és a 
meredek hegyoldalt, 
melyen fölfelé igye-
keztünk ; a fenj és 
a színek számtalan 
árnyalata váltakozott 
mindenfelé, azután 
hirtelenül, komoran 
es fehéren emelke-
dett ki a hegycsú-
csok lánezolata az 
ősz tarka színeiben 
pompázó erdőből. Enyhe, kékes párázat tompította a 
rikító színeket, leírhatatlan bájt kölcsönözve az egész 
tájnak, bükkös és megint csak bükkös borít halmot, 
hegyet. Vájjon milyen állatok rejtőzködnek ott benn ? 
és hogyan zavarjuk ki őket? Ezen aggódtam leg-
elsöbben, mert ezek a fecsegő suhanezok nem lát-
szottak arra alkalmasaknak; az erdőőrben sem volt 
meg a kellő meggondoltság és nyugalom, mely az 
igazi vadászt jellemzi, mert egyre handabandázott és 
szájhősködött. 

Végre állásomon voltam. Az első hajtás színhelye 
egy keskeny, főként bokrokkal benőtt árok volt. Ilyen 
helyeket szívesen keresnek fel a medvék, hogy a vad-
körtefák gyümölcsén csemegézzenek. Néhány szaz lépés-
sel fentebb nyomozták ki ma reggel a medvét, amint 
ide átváltott, tehát, minden valószínűség szerint itt 
benn tartózkodik. Yaddisznónyomok is vannak, lám, 
hiszen itt pompás teríték kínálkozik! 

En fent álltam egy magaslaton, hujanövésu páfrá-
nyok között egy vadkörtefához támaszkodva. Érett 
sárga gyümölcsei szertehullva, pazar bőségben hever-

tek alatta. Duplapuskámat kezembe véve, forgópisz-
tolyomat és vadászkésemet is készenlétbe helyeztem 
és minden eshetőségre tájékozódtam. A hegyoldal 
lefelé a sűrűségbe veszett, csak mintegy negyven 
lépésnyire volt szabad kilátásom. így el nem hibázha-
tom, — a szemét lövöm ki! 

A hajtók éktelen üvöltésben törtek ki. Ha jön, 
kétségtelenül mindjárt jön a medve, mint a róka 
szokta tenni. Ő mindig az első, aki irháját menteni 

í igyekszik. 
Most megfeszített figyelemmel várakoztam — 

: ezerszeres élet egy pillanatban ; legkisebb eremben is 
j lüktet a vér s a képzelet mesés képeket fest elibém . . . 

Hirtelen felhangzik egy kopó esaholása. Megvan 
: már I Epen felém tart; egy perez múlva, úgy sejtem, 
itt lesz, — most megállította — a derék állat! Ha 
sokáig nem jön, megyek a hang után és ott terítem 
le . . . Most közvetlenül ulalLum csahol a kutya; a 
bokrok susognak — oda nézek a távcsővel. Ott, azon 

! a nyíláson kell jönnie . . . ime mozgás . . . egy villa-
nás és várakozásom keserű csalódásba veszett. 

Oz volt, egy kapi-
tális őzbak, amilye-
nek nálunk nincse-
nek. Fel sem emelem 
a puskámat, annyira 
megvetem e pillanat-
ban. Eltűnt, mintha 
repült volna ; a kopó 
szaguldva utána. 

Ekkor ijesztően el-
némult a hajtás. Egy 
hajtó fehér ingujja 
bukkan elő. Bár meg-
volna az őzbak! 

Nagy lármával ösz-
szesereglenek mind-
annyian. Vaddisznó-
kat láttak; természe-
tesen mind vissza-
felé tört ki a hajtó-
vonalon. A medvének 
egészen friss nyomát 
fedezték fel, de őt ma-
gát senki sem látta. 

Lemegyek az erdőőrrel a tisztás mentén a friss 
nyomhoz; hát csakugyan, itt van előttem az óriási, 
120 cm. széles csapa! Figyelemmel nézem, tanulmá-
nyozom az agyagos talajon; néhány lépéssel arrább 

a vizitkártyája. Még soha sem szemléltem vizit-
kártyát olyan áhítattal, mint ezt; hiszen a vadásznak 
már ez is fél eredmény! 

A második hajtáshoz fűztem további remény-
ségemet; azután meg előttem volt még az esteli les 
a széttépett tehén közelében és a további napok. A 
medvének be kell számolnia a bőrével ! 

A második hajtás szerfelett hosszú volt, nehezen 
járható, szakadékos területen. Két óra hosszat várni, 
annélkül, hogy egy hangot is hallottam volna, kissé 
lehütött s a képzelet is belefárad, új meg új képeket 
elévarázsolni. 

Egyszerre csak lövés dördül odafenn . . . még 
egy . . . Csúf irigység ébred bennem : hátha a medve? 
Hallom, amint felülről zörögnek a bokrok. mi jön 
ott? Minden lehetséges . . . Egy őzbak iramlik gyors 
futásban a bükkfák között, fehéren villan meg agan 



esiiinnk hegye. Kjh, hogy még egyszer a bolondot 
járjam? (iyors mozdulattal, épen csak hogy meg czéloz 
hatok, elsütöm fegyveremet . . . A bak összerogy s 
lassan lefelé gurulva, egy fatönkön megakad. Odasietek : 
egy kapitális őzbak, gyönyörű agancsokkal, a leggyor-
sabb futásban golyóval lőve ! Se medve, se vaddisznó ! 

A vadászok egyike sörétlövést kutat rajta, mely-
lyel állítólag ő puskázott volna az őzbakra; de nem 
látni mást, mint az én golyólövésem helyét kissé a 
vállap fölött. Kzt rettenetesen megbámulták a sörét-
szóró kontárok, kik két sutát és egy éves bakot ejtet-
tek el. 

Így mára csak egy reménység maradt: lesbe 
állni a medvére a szétmarczangolt tehén teteménél. 

Déli pihenőre telepedtünk le a hevenyében meg-
rakott tűz körül, hol frissen metszett nyárson sült az 
őzbak mája szalonnával, pompás illatot terjesztve; 
utána őzgerincz, gyümölcs és az e vidéken elmarad-
hatatlan fekete kávé kis vörösréz-kannákban, hozzá 
tinóm, halavány herczegovinai dohány; nemkülönben 
az erdőillatos hegyi levegő, a tekintélyes vadászzsák-
mány, a tűz körül ülők élénk beszélgetése s a hosz-
szúra nyúlt lakomázás elzsibbasztották éberségünket s 
mindannyian kényelmesen el heveredve a fűben, jóleső 
szendergésbe merültünk. 

De az idő haladt és most már sietnünk kellett, hogy 
még az est beállta előtt a parasztháznál legyünk. Az 
a körülmény, hogy vadászatunkkal egész nap hábor-
gattuk a vidéket, ugyan ellene szólt e vállalkozásnak ; 
de minthogy már egyszer a tehén ott hever és hold-
világos az este ezek az indokok végre is eldöntöt-
ték a dolgot és mentünk. 

A szerb tanyája egy vályogból épült viskóból 
állott, földig érő zsindelyes tetővel és egy tengeri-
szárakból összetákolt ólból, mellette a szénaboglya s 
mindez tüskesövénynyel körülkerítve. 

Némi zavarral fogadott minket 
nem gondolta, hogy még eljövünk, 
hagyta-e az állati hullát? ó igen 
tehén kint hever csak a bőrét 
vei félreérthetetlen mozgulatot tett. 
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ha vájjon ott 

goszpodare", a 
és ekkor kezé-
minek a med-

már négy darab jószágomat 
elvitte . . . 

Fel voltam háborodva. 
Amiatt a nyomorult te-
hénbőröd miatt, meg-
fizettem volna neked. De 
az aligha figyelt rám. ö 
előtte csak a főerdész 
létezett, aki elég okos 
volt nyugalmát megőrizni, 
mert különben ez a fél-
vad képes lett volna 
nekünk a medvét örök 
időkre elrontani. 

Sietve megittuk a ká-

vét. melyet nem szabad 

visszautasítani es indul 

tunk. Már alkonyodott. 
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' maradványai. Gazdája nem elégedett meg a bőrével; 
csak elejének egy része, a levágott fej és a hasüreg a 
kidűlt belekkel volt még ott. Az erdő felé véres nyomok 
vezettek, a tengeriszárak le voltak tördelve s csontok 
és húsezafatok hevertek mindenütt a nyom mentén. 
Vér- és hullaszag terjengett a levegőben. A sövény 
legtávolabbi szögletében állt egy öreg hárs, ezt mind-
járt a legalkalmasabb leshelynek minősítettük ; egyik 
vastag, villaszerű szótágazásában kitűnő magaslest 
lehetett rögtönözni. 

Idáig minden rendben volt. Öt perez elmúltával 
már fent ültem, szilárdan és kényelmesen, előttem a 
tehénhulla maradványai, odább a bokros, honnét a 
medvének jönnie kellett; alattam meredeken vonulta 
lejtő le a tanyáig. 

A főerdész elbúcsúzott. „Hi egy óráig nem jön a 
medve — mondotta akkor bízvást mehet ön is, 
én lent varom a házban. Valószínűleg a sötétség 
beálltával már jönni fog de azért nem lehet tudni . . ." 

örültem, mikor végre eltávoztak és beszélgeté-
: siik elhangzott. Kz az örökös nyugtalanság idegessé tett. 

Kttől az időponttól kezdődött a vadászatnak 
az az intim varázsa, arait a laikus nem tud úgy át-
érezni; az a feszült várakozás, lényünknek az a tel-
jes beleolvadása a természetbe, hogy legfinomabb érve-
rését is megérezzük. A színek elmosódtak, szürke 
homályba vesztek, az erdők fekete tömegekké egye-
sültek s a mezők és tisztások alaktalan párázatokká 
látszottak válni. Hangtalan némaság borult a földre, 
csak egyszer hallatszott a magasból zúgó szárnyverés ; 
bizonyosan délre vonuló vándorok voltak. Lent a 
parasztházban kigyúlt egy apró fényes pont. Délen 
halvány derengés terjedt fölfelé s az égen távoli he-
gyek gerincze rajzolódott le élesen. Az erdőtől újra 
különváltak a tisztások, a sziklák, enyhe ezüstös fény 
ömlött el fölöttem és megvillant a hársfa levelein, 
melyen ültem. Feltűnőben a hold, lassan, titokzatosan 
emelkedett - és „ő" még mindig nem jött. A szét-
tépett tehén felöl kellemetlen szag áradt és a esőn 
tok fehérlettek a homályban. 

Hallásomat megfeszítve, füleltem mélységesen a 
tájba. Valahol forrás csörgedez; egy levél száll alá 
lassan a fáról; vadkörte koppan estében a földre; 
valahol a messzeségben egy dal hangfoszlányai hullám-
zanak elhalóan s a holdfény ezüstös varázsjátéka rezeg 
a levegőben. 

Most minden lehetséges — csak hidegvér! Az 
ottan egy bokor és ha még úgy hasonlít egy lovas-
hoz ; arrább egy fatuskó, mintha ökle volna és fenye-
getőzne: mellette a tekete, borzas szörnyeteg, amint 
fölfelé kúszik a hegyen, nem más, mint sövény, egy 
közönséges sövény, oh én nem hagyom magam 
olyan könnyen . . . szent Isten! hiszen már ott all 
fent, a két fiatal bükkfa között! Igen, mozog, a fejét 
fordítja c<ak hidegvér! 

Nincs szükség a bátorításra, mert már úgyis 

vaczognak a fogaim. Most előtűnik igen, a hold, 

de nem a medve az egy görcsös ág. mely a szikla 

mögiil meredez. De az izgatottság! Az szép lesz, ha 

csakugyan . . . de most a szemem csalhat, de a 

fülem nem , egy ág roppan erősen, de nem fent az 

erdőben, hanem h r t a >övén\nél. Idegenszerű fújás, 

priiszkölés . . újra csend . . . azután félremagyaráz-

hat.illan za j : törés. ree<.'ge< valaki áthágja a sövényt. . . 

Most egy tompa zuhanás . . átugrotta! 

Mintegy lázban keresem végig szemeimmel a 



sövényt, amott, f>() lépésnyire tőlem mintha egy 
fekete tömeget látnék . . . azután újra csend, rettene-
tes csend. Krzem, hogy „ő" az, de még az árnyék 
fedi; és a szél épen arrafele fúj . . . ha csak magas 
ülésem nem ment meg . . . Azt hiszem, imádkozom . . . 
de ajkaim csak ezt az egy szót rebegik: „medve". 
Minden perez órára nő . . . most szimatol . . . újra 
ropogás, egészen ketségtelenú., ott a sötét tömeg 
mellett, Ha most egyet előre lép a préda felé, okvet-
lenül a megvilágított térbe jut; az akaratom vasereje 
kellene, hogy kényszerítse erre a lépésre, — no most... 
a rettenetes megtörtént! A fekete tömeg megmozdul. .. 
egy ugrás, egy reescsenés, a sövény meghajlik -
eltűnt, vége! 

A föld nyelte-e el, nem tudom. Csak azt tudom, 
hogy mérgemben sírhattam volna; hogy még egy 
óráig vártam kétségbeesetten azután leszálltam a 
fáról és a helyszínére mentem. 

A medve kétségtelenül ott volt. A sövény szét 
volt szaggatva, összenyomva, a talaj felkaparva. Leül-
tem a sövényre és képzeletemben megfestettem ma-
gamnak a képet: egy hím medve, mintegy 4 mm. 
súlyú, orrán tódul a vér. a vállap közepén tátong a 
lövés helye. A nagy talpak, a hatalmas fogazat, a 
széles koponya . . . hogy figyelnek otthon az elbeszélé-
semre és szobámban a pompás, kidolgozott medve-
bor! . . . Oly élénk volt a kép, hogy bizonyosan annak 
a benyomásával arezomon léptem a viskóba. 

A főerdész felugrott a tűz mellől. „Csakugyan 
megvan V" kiáltotta felém. ..Hiszen nem hallottam 
lövést!" 

IMI sem" volt a válasz. 
„De ha az ember az arczára néz . . . Hát csak-

ugyan semmi ?" 
„Semmi", válaszoltam „de képzeletben lőttem 

magamnak egy négy mázsásat. Látja, ez az előnye a 
költőnek, ezt maga nem tudja." 

„Persze, azt még nem próbáltam meg. De most 
üljön le és mondja el, hogyan történt.44 

Még sokáig beszélgettünk a grogg mellett, mely 
bosszúságomat lassan-lassan új reménynyé változtatta, 
mialatt a szerb egy vén guszla húrjait ránezigálta, 
rezes hangon valami régi rablónótát dúdolva hozzá. 

Másnap reggel első dolgom volt a sövényhez 
menni, ahol a medve betört. A puha földben ott vol-
tak a nyomok. Kgy nagy medve, mint képzeletem kifes-
tette4, a lM) cm. széles csapa után Ítélve, lehetett négy 
mázsás. Az egész tanyát megkerülte, a sövényen 
beugrott, azután elmenekült a bokros felé, de nem 
rejtőzött benne, hanem széles ívben megkerülve a 
hársfát, melyen ültem, fent az erdőben eltűnt. A te-
hén maradványai érintetlenül hevertek. 

„Sohasem látod azt itt többé", szólt a szerb, 
„köszönöm neked". 

Betetőzésül még ez az erős gúny ! Ilyen módon 
még egész Boszniát, megszabadítom a fenevadaktól. 

Szedjük fel sátorfánkat és előre. aTreskovicába, 
uj medvenyomokra ! /'. 

Az élet eredete. 

A mai biológia alapelve, amely évszázados tapasz-
talatoknak köszönheti létrejöttét, az, hogy nincsen 
más éld, mint ekmi élőlény, vagy ezeknek magasabb 
remin csoportosulása útján létrejött élő individuum. 

! hogy nincsen élő anyag, hanem csak élő lény ; hogy 
! élőlény csakis egy másik élőlényből jöhet létre, annak 

megkettőződése útján. Tehát sem élőanyag, sem élő-
! nek létrejötte nem élőből, generatio aequivoca vagy 

spontanea nincsen. Nincsen, talán kissé nagyon is 
! határozott kifejezése a véges emberi tudománynak, 

amely ide s tova alig egy évszázada keresi, kutatja 
az életnek megnyilatkozásait. Mondjuk inkább úgy, 

| még eddig ilyesmit nem találtunk, tehát létezését, bár 
| elméleti okok nem is zárják ki teljesen, joggal tagad-
! hatjuk. Valószínű is, hogy ma már nincsen. De ki 
| biztosíthat egyszersmind arról is, hogy soha nem is 
| volt? Sőt, hogy egykor volt, hogy kellett szükségképen 
j lennie, valószínűvé teszi az, hogy az élőlények testét 
; alkotó anyag, a protoplasma, amelyet egyidőben, 
; néhány évtizeddel ezelőtt, előszeretettel neveztek a 

természetvizsgálók élőanyagnak, csak olyan elemekből 
van alkotva, amelyek a földön széltében előfordulnak. 

! Nem valószínű, hogy a protoplasmát alkotó elemek, 
I a föld inó folyós állapotában is ugyanazon a bonyolu-
I dott szerkezetű vegyületek alakjában is előfordultak 
| volna, amelyben ma a protoplasmát alkotják; hiszen 
i tudjuk, hogy a fehérjenemű vegyületek milyen érzé-
j kények a hő iránt; a víz forráspontján már élet nin-

csen. Kellett tehát egyszer, mikor a föld kérge meg-
szilárdult, mikor a víz már folyékony halmazállapot-
ban is előfordulhatott a föld felszínén, hogy a proto-
plasmát alkotó elemek egy ponton, vagy miiiió helyen 
egyidejűleg, vagy egymás után, olyan vegyületeket 
alkottak légyen, amelyből a körülmények szerencsés 
összetalálkozasa révén élőlény lett. Hogy ez az ele-
meiből létrejött élőlény nem volt ember, az bizonyos, 
sőt ahhoz is szó fér, hogy vájjon hasonló volt-e ama 
ismert magnélküli véglényekhez, a Protamoebához, 
vagy Protogeneshez, amelyeket ma a legegyszerűbb 
élőlényeknek tartunk. De hát ezen vitatkozni ma már 
meddő dolog, ez a kérdés talán sohasem is lesz tisz-
tázva. 

Pedig volt idő, mikor azt hitték, hogy sikerült 
megtalálni az élő anyagot, azt a félig szerves, félig 
szervetlen csodát, amelyből keletkeznek mai nap is 
az élőlények. A kábelt lerakó angol hajók ISőT ben s 
azóta is több ízben kotortak 
ségeiböl nyálkás, kocso-
nyás tömeget, amely na-
gyon hasonlít a proto-
plasmához, különösen a 
protoplasma-tömeg ama 
alakjában, amely, mint 
több százezer elemi élő-
lény összeolvadt alakja, « 
a tímárok használta cser-
héjon fordul elő; cser-
virágnak mondja ezt a 
tímár, Acthalitnn srpti-

cmti nak nevezi a termé-
szetvizsgáló sa Mycctmoa-

osztályba sorolja. Az élő-
anyagról való tévhit so-
káig tartotta magát a 
tudományban. A hívők és 
hitetlenek küzdelme azzal 
végződött, hogy IStiS-ban 
Hn.rUi/, a nagy angol 
biológus, jenai kollégájá-
nak Harrkrl nek tisztele-

nagy mély-

- Í V 1 -
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téré Bathyh'ms Ilacekdiinéven, 
mint ős élűanyagot vezette be 
a tudományba. Kzzel a Bathi/-
biiis legalább egyelőre létjogo-
sultságot nyert. De esak egye-
lőre, mert nem sokkal ezután 
sikerült kideríteni, hogy a 
Bathybius nem egyéb, mint a 
tengervízből alkohol hozzá-
adására kivált kénsavas mész-
ből álló csapadék. Knnek a 
ténynek megállapítása után 
kezdett lábrakapni az a biolo-
giai meggyőződés, amely a 
ge leratio aequivoca manapság 
is való létezését tagadja. Sok 
kísérletezésbe, sok nagy elme 
fáradtságot nem ismerő mun-
kásságába került, míg az esz 
raék teljesen tisztázódtak, 
hogy a tételt úgy formuláz-

hattuk, mint azt czikkem elején tettem. 

Ámde ma megint forduló pont előtt állunk. Alig 
néhány éve, hogy Curie és felesége, a tudós franczia 
házaspár, felfedezték a rádiumot, ezt a modern böl-
csek kövét. S ime, mennyire megváltozott azóta az 
anyagról, a chemiai elemek változhatlanságáról való 
nézetünk. Az az eszme, amelynek szolgálatában a 
középkor alchymistáinak egész sora szenvedett kín-
halált, amely az emberiség bölcsőjétől kezdve mind 
a mai napig nem tudott elmúlni, amely ott kisértett 
az új kor nagynevű chemikusainak lelke mélyén, az 
elemek egymásba való átalakulása, immár kísérletileg 
is bebizonyítható. Most kezdjük azt hinni, hogy az 
egyes elemek is változékonyak, de csak lassan, átala-
kulnak egymásba, de nem emberi idő alatt; de hiszen 
közel az idő, mikor ezt az átalakulást siettetni is tud-
juk. - De mi köze mindennek az élethez V Hát van 
köze. Xem akarok Sir John Barkc problematikus 
kísérleteiről szólani, nem tudom, mi igaz belőlük, mi 
nem. Ha nem is igaz, nem ÍS lehetetlen. Ha a modern 
biologia karöltve halad a chemiával, ha nem tér le a 
megkezdett útról, nem lehet messze az az idő, amikor 
földeiül az élet titka, mikor majd megtudjuk igazában, 
hogy mi az élet. 

Dr. Tafncr Vidor. 

A folyók tisztulása. 

Kinek nem tiint volna fel. milyen hamar elmo-
sódik a lomb tavaszi szép zöld színe! Mar nyár dere-
kán sárgásbarna árnyalatokkal, sötétzöld, kissé 
piszkos, néha feketés lombbal elárulja az erdő. hogy 
a rikító napsugár iránt nem érzéketlen. A tájképfestő 
nagyon jól tudja, mitől függ a „nyári tájkép" saját-
szerű hangulata. Nagyrészt a lombozat sötét színétől. 
A természetbúvár azonban ennél még többet tud. meg 
is tudja mondani, miért veszti az erdő kánikula táján 
tavaszi színét. Mert az elénk világosság szétbontja a 
levélzöld (chlorophyll) alkatrészéit. Azt hiszem, nem 
kell taglalnom, hogy mi a levélzöld? Az iskolában tanul-
tuk, hogy ez egy festőanyag, melyei a növény azért 
fejleszt, mert csak sege lyve l képes a levegő alkat 

részeinek szétbontására, mire táplálkozásához szük-

sége van. 
Kz a chlorophyll olyan, mint a fotográius érzé-

keny lemeze, vagy még helyesebben, mint az anilin-
festék. Napon tönkre megy. Milyen különös: minden 
zöld növény sóvárog a napfény után, ha szobában 
tartjuk, minden levele kikandikál az ablakból s ha 
azután bőségesen jut neki a jótevő napsugárból, nem 
birja az áldást, levele tönkre megy. 

Kz figyelmessé tette a természetbúvárokat, hogy 
talán a napfény egyáltalában ártalmas az élőlények-
nek, ha túlsók jut belőle. Figyelmessé tette, hátha 
talán ártalmas növényeket el iehetne pusztítani nap-
fény segélyével? S valóban így is van. A természet 
naponta tönkretesz milliószámra növényeket, melyek 
megzavarják azt a szép egyensúlyt, mely a természet 
minden berendezésében, a vízcseppben és a világűr-
ben egyaránt nyilvánul. 

Tönkreteszi pedig a folyók öntisztázódása által. 
Íme, a természettudomány egyik legújabb csodája! 
Mi történik a nagy városok hulladékával? Sze-

métdombra kerül a kisebbik rész, csatornába a nagyja. 
Ks a csatorna legtöbbnyire a folyóba torkol, melynek 
partján épült csaknem minden nagy város. Hogyan 
van most. hogy ez a millió liter piszok és rothadó 
anyag, mely naponta a Dunába, Spreebe, Seinebe, 
Tiberbe vagy Themsebe kerül, nem rothatsztja ezek-
nek a folyóknak vizét? 

Hogy mit jelent egy nagyváros hulladéka, azt 
bizonyos költői szemléletességgel vázolja annak a bizott-
ságnak jelentése, melyet néhány évvel ezelőtt kiküldött 
Páris városa a Szajna megfertőzésének vizsgálatára. 
Azt mondja ez a jelentés egyebek közt, hogy Paris 
előtt, az asniéresi híd tájékán a Szajna partját fehér, 
csillogó homok borítja ; számos hal él a tiszta vízben, 
melyet kétoldalt sok kedves vízi növény szegélyez. 
De egy csapással eltűnik ez a kies kép ott, ahol Páris 
nagy gyűjtőcsatornája torkol. Mennyi szenny ömlik itt 
a folyóba! Fekete patak, melynek felszínén zsir csil-
log, melyben számtalan dugó, papiros, rongy, állati 
hulladék, levél meg döglött állat úszik. Szürke iszap 
halmozódik fel a folyóban, valóságos zátonyt, meg 
bűzlő szigeteket képezve. Ks ez az iszap folyton erjed 
és rothad, rontja Paris levegőjét. Folyton keletkeznek 
benne óriási, másfélméter átmérőjű gázhólyagok. me-
lyekkel együtt felszínre kerül a fenék dögleletes iszapja. 
A szép parti vegetáczió elh:il ebben a szennyes mocsárban, 
hal nem merészkedik ilyen undorító vízbe. 

De most következik a váratlan fordulat a jelen-
tésben. A Szajna elnyeli a másfélmillió ember összes 
hulládékáf és mégis már 70 kilóméternyire a várostól 
megint éppen olyan tiszta és szépvizü. mint volt. mielőtt 
az új Babylon mocsarát felvette! Ks ez nemcsak Paris-
ban van igy. A Themse fölszedi London csatornáit, a 
Spree Berlin gyári vizet, a szerencsetlen Duna két 
nagy város csatornáit tisztitjaés mindezek afolyók 00 70 
kilométernyi út folyamán elfogyasztják a szennyet. 

A hygienikus persze örömmel fogadja ezt, de sok 
fejtörésbe került a látszólagos csoda magyarázata. Ma 
mar tudjuk, milyen jótevő géniusz menti meg a világ-
varosok lakóit a pestistol. Kz a nap. <> teszi tönkre a 
karos baktériumok légióit, melyek a rothadásból kel-
nek. O eleveníti meg a moszatok százezreit, melyek 
elfogyasztják a karos vegyületeket. 

Nem i<merjük ugyan a folyamatot minden izében, 
de nagyjában már tis/taban vagyunk vele. A vízbe 
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került hulladékok mind nitrát-
vegyület. Belőle táplálkozik igen 
számos baktériumfaj meg vízi-
gomba. Kgyszerübb vegyületekre 
bontja az anyagokat, de egy-
szersmind mérges anyagokat, 
foxinokat képez, melyek az ösz-
szes zöld növényzetet teszik 
tönkre. De ez nem tart sokáig. 
Ott, hol a szenny már annyira 
meghígult, hogy a nap sugarai 
behatolhatnak a víz mélyebb ré-
tegeibe, ott kezdődik a nap her-
kulesi munkája. Tisztogatja a 
nagyvárosok augiasistállóját. Ugy 
mint a levelekben a ehlorophyll, 
megváltozik a baktérium is a 
napfényben. Nem tenyészik jól, 
végre elhal. A méreganyag, me-
lyet kiválasztottak, megmarad 
ugyan, de nem újul meg. Foly-
ton hígul és későbben fogy is. 
Fogy pedig főképen a nap jóté-
kony megelevenítő hatása folytán. 
Mert esakis napos vízben tengő-
dik ama milliónyi moszat, mely 
elfogyasztja a rothadási bakté-
riumok ehemiai maradékát. Az 
egysejtű vízi moszatok csaknem kivétel nélkül sapro-
phyták, e néven jelöli a tudomány azt a sajátságos 
jelenseget, hogy számos zöld és még több nem zöld 
(pl. gombák!) növény a talajból vagy a vízből szer-
ves vegyületeket fel tud venni testébe, miáltal az 
élet hulladéka megint belekerül az anyag körforgá-
sába és nem megy veszendőbe. 

A vízi moszatok, az ostoros ázalékállatkák, szá 
mos nagyobb, jóindulatú baktérium megemésztik a 
folyók tisztátlanságait és ezzel igen nagy feladatot 
teljesítenek a természet háztartásában. Mióta ez kitu-
dódott — ez pedig csak az utolsó évek nyeresége 
igen behatóan tanulmányozza a tudomány életmódju-
kat. Mit a természet lassan végez, azt a modern 
ismereteket menten felhasználó praxis mindenáron 
igyekszik meggyorsítani és biztosítani. Ezért nagy sze-
repet játszik jelenleg a hygienában a „vizek biologiai 
tisztázódása". 

Francé liezsö. 

Moszatok, melyek a folyók és 

K három a ltítfközünsé«?esel»l>. 

Intézetünkben kapható könyvek: 
L e n d i , Allatok kitömésóröl , '» kor. 

liohant-Lendi, Mikroszkópi gyakorlat elemei, 

L> kötőt í» * — 

liohant, Madármeghatározó elfogyott 

Lakatos, Császármadár —• fíO 

M Nappali orvmadarak „ — 

( i f / ö r f j ' f / , Xövónygy ii.j tés „ <>() 

Friralttszky, Aves l lungar iao 

tavak \ izét t iszt í t ják. — 1 l\;li,tstrnw, L> F.ittjh-un. ? S „ / - k o v a m o s z a t o k . 

4 piilmill,!-moszat, ó JIxmis, ('hUinnii1<>tm>n,is, 7 IWnmni>i. S J/.»i\-
S,,i,iihtni Valamennyi t i^en erős nagyí tássa l ra jzo l ta a szerző. 

Vadászok, természetbarátok ós k i rándu lók szivos figyel-
mébe ajánlom 

k i t ű n ő minőségű, garantá l t tiszta, h i res 

„Baglasi" vörös boraimat, 
molyok óvtizodek óta oros vetélytársai a ménes i ós v i l l ány i 

vörös boroknak. 

Szál l í tom úgy palaczkokban, mint hordóban a legkisebb 

mennyiségben is az ország minden rószóbe. 

Mintákkal és ára ján la tokka l készséggel szolgálok. 

D ö r n c r I s t v á n 
Somogy-Kéthely. 

Bekötési táblák 
lapunk most befejeződött VIII. évfolyamához, 

valamint a régebbi évfolyamokhoz is 2 koro-

nájával kaphatók. 

F e s z k e l ö h á z i k ó k . 

„A Természet" 
I. és II. évfolyamának néhány 

teljes példányát, 
vilin- az /. évfolyam III., IV., V., VI., VII., VII I . , IX. , 

XVI . , XV I I . és X IX . , a //. évfolyam IV., VI. és VII . , az 
V. érfoltjain XVI I I . , X I X . és XX IV . , továbbá a 17. ér-
foltjain IV. és IX. számait visszaváltja kiadóhivatalunk. 
Ksetleü1 ez évi nj évfolyammal szolgálunk helyette. 

1. Czinegénck, csuszkának, kerti 
rozsdafarkúnak, kis harkálynak, 
nyaktekercsnek, örvös légykapónak 
és ftikásznak való házikó darabja 
UO ////., 10 darab ő kor. 

2. Szürke légykapónak, házi 
rozsdafarkúnak, barázdabillegető-
nek való házikó darabja~Í50 ftll.9 

10 darab 4 kor. 

Erre vonatkozó megrendelé-
seket az 

, Á l l i t < W M l 4 > E ^ y i V N f t l e i " I Í Ő N / . e « y e i i 

készségesen elfogad. 



Dr. Lendl Adolf p r e p a r a t ó r i u m a 
Telefon*l94. Itlldapest. II., I>0liati-ll. 7. Telefon I9-*. 

A tisv.lolt V . , I I I : ' I S / 1 J Ö Z Í M I S » ' ' Í ; S/ivos LIJJS.VOL»n«'»l. i . j .mljul 

^ i » h i : i m k í 1 Í 6 i\ i í : / v / v t \ k i n . ^ 

tiomlos, lllÜVCSZi |HT-
paráczió,tartós munka, 
jutányos árak. ^ v 

Az állatok lohotoloQ friss 

állapotban es nyúzatlanúl kül-

dendők be, annak mogjelüle-

sevcl, hogy mikepon kívánják 

azok preparálását (állványra, 

falra, szonyog, fali dekoráczio, 

tahlottára, nyitott vngy csu-

kott szárnynyal, stb.) 

Nagyobb emlősök (péUlúúl 

medve, zorge, farkas, stb.) 

kizsigorelondok ; csak 10 kiló-

nál nehezebb csomagok kül-

dendők vasúton (gyorsárukónt). 

Pontos czímet és osetleg 

vasúti állomás megjelölését 

Vérjük. 

Vadászok 
II mi taplalhatjak kutyáikat semmi 

IVle más eledellel jobban, mint a 

FATTINGER-FÉLE 

húsros tos ku tya lepénynye l . 
\ ICIRJU'IH e - W'tTi /i'!-Z"t ÍJ! T-: : 11 II «-" > » " mai i.;\(iur niiii<!"li 

lajt a kut\ :i -z.iinna • •' • • • 1 • M < ' ;. •; \ • • íu-,:,. 'a:. . - n,;:.<ii-!i 
im.i- »• i • * «1 • •! t ti'.iiilmul. \ Ujlvakr • i 'ü i'/.r '</.»• ( •! «• .-«!*-• u:; 111 . . -1.~ 
i• • ~11• • -k , «-pek »-.- ini< «lii: . • • a' • • /»..-k. 

\ lecn;iLr> •»t«í» ••!.'.II \ »• a l-":i111:,t*i -T• <• íi u-!. — t,.- * uf \ .Vi';..-" \ ii.-:i/. 
• •ir\ - /.••! ii. ti.-/.ta, ÍM'I irincs k'.•/.!• ••.« a ' U N - ,'i.M •>• 

Ui!..- j'> 1 ai -< iiiiau' koroiui Im-miumiIw .. \ kn*> :. -ii: l:i(.; • :i I 
.7,iliüi kun \ v er-kr!. nciiik ii "h l'i-ii m.i l-'aü ii;L'cr t.- *• <• .• .J.•, i ., m j.. i, n- < -.U 
í.a; • •::!?; !':'.••» madarak -zam.w a .«/.ul«i .»r,.-«r\ /.« \ii-ljii.. 

f a t t i \ ( p í i ; k m:s t a k s a 
állati eledelgyára, Bécs, Wieden. 

|.,l»B mint . ISH •lij ! I liin/iisok < r h ktch nt k 

M A G Y A R TANSZERKÉSZ1TÖ-INTÉZET 

KKItDMANN (iYUIrA 

ICI I»AIM:ST. VI., i I:LSÖ KIUMÍNOK :». 

(TELEFON 17 23.) 

Minden irányú iskola t. vezetőinek, 

tanurainak és tanítóinak szíves figyelmébe ajánl ja 

— hazai saját gyártású 

fizikai, khémiai, termőszelrajzi és geometriai tanszereit. 
v «k«»-t «'««liii i l í i . 

Szakszerű tanaescsal és tájék«»ztató i l t v < • < s z i v e . - 0 1 1 sz«d 

bálunk isknlák felszerelése alkalmával . l ' jabb szerkezetű 

tanszerek elkészítését rs tanszerek javí tását elvál la l juk ; IIH1 

clianikai és ii vouteehnikai preeziziós munkákat elrohadunk. 

Árjegyzékek iniryeii és bérmentve. 

„A 111. kir. Vallás- és Közök tatáéi Minister a l 'eMrnann Osu l a féle pliy-ikai e> 

d iémia i tanszciiry.irat és Üvegtechnikai intezetet az eiieinii beszerzési f on ásuku l 

ajánlott hazai ezekek közé utólagosan felvette." (Hivatalos Köz löny X. II. --ÍU 
..A 111. k. Vallás- és Közoktatási Minister Kelitmann ( ívn ia budapesti tanszer-

í y áros által készített természettani eszközökből a részletes jegyzékben felsorolt 

physikai alap- és kibővített fölszerelési jegyzéket a nép isko lák szániára tanszerfii 

engedélyezte és az engedélyezett tanszerek j egyzőkébe felvette." (Hivatalos Köz 

löny. X. 17. 3G0.) (4U7S2 

Mint szőlőnagybirtokosok 
ajánljuk kiváló minőségű hordó- ós jialaezkborainkat, melyek 
mint a ménes m.iuyarádi borvidék g y o r o k i , valamint a család 
v a d k e r t i é s v á m o s p é r c s i nauy kiterjedésű szólóbirtokainuk 
kifogástalanul tisztán kezelt saját termése kerülnek forgalomba. 

Kzen borok kitűnó voltáról számos elismeró lovél tesz 
tanúságot, eiryebek között a következő: „A nekem küldött jó 
borokkal minden tekintetben i»-en IUOLp vagyok elégedve s ijjv 
azokat minden vadászrmbernek szívesen ajánlom*. Novotny »l.. 
es. és kir. szab. feiryvenryár, 1'ráiru. 

Kivanatra bonniiitak küldetnek. Árjegyzékek iinryeii es Iht-

íiH'iit\e allnak rendelkezésre. 

Andrényi Kálmán utódai 
A i-;»« I o n . 

Kezclödil? az öszi vadászat. 
rris/telettel a j án l juk prepará ló in tézetünket a vadászó 

közönse" szíves fií>\elnn';he. 

MU VESZETI SOKSZOROS ÍTÁSOK . 

(Ih'hrh í'oly ó i ra tok , k ö n y v e k , a r j e gy z ókok OR t n d o m a n y o H m ü v e k s zamara . 

kitíinó kivitelben, legjobb módszerek szerint elóáll ítva. 

Czim csakis: IH !) A PKST, V I . ket\. Uajós-atcza ,12. szánt. 

J u t á n y o s á r ; i k . TKI.KKO.N* is íia. J u t á n y o s á r a k . 

. \ 1 v! -/': r • z'-i !.<• . 

N V'H.Mt.at 

kiadóhiv.it.i!.i i:iid;i|i..st, II, hmiátiu. 7. dr I .endl Ad.df intézete. 

1.1 'lé/ji knn\vayniiid'íjában S/.»'j'»'d, Aradi 11 f• -/a Ö. 




