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Hadi kutyák vizsgálata. A közös hadseregben már huza-
mosabb idő óta kísérleteznek betanított kutyákkal, amelyeket hír-
hordásra akarnak fölhasználni. Az ötlet igen eredeti, mert a jó 
lábu kutyát még lóval sem lehet utóiérni s azonkívül az ebeknek 
kitűnő tájékozó tehetsége igen alkalmassá teszi őket az ilyen 
szolgálatra. A kutya-főhadiszállás Zvomikban, Boszniában van, ott 
is tanítják be a tehetséges ebeket. Mint onnét jelentik, a mult 
napokban tartották meg a hadi ebek felett a hivatalos szemlét. 
A tizenötödik hadtest parancsnoksága képviseletében Sommer ve-
zérőrnagy jelent meg több törzstiszttel. Vagy 150 betanított kutyát 
próbáltak ki. Két-három órányira is elküldték őket, egyik csapat-
tól a másikig. A leveleket a nyakukra kötötték és útnak eresztet-
ték őket. A kutyáknak a katonai reglement iránt való nagy érzé-
kéről tett tanúságot az a körülmény, hogy mikor megérkeztek 
valamely csapathoz, mindig a legmagasabb rangú tiszthez szaladtak 
s csak attól tűrték el, hogy a postát leoldja a nyakukról. A va-
dászkutyák használhatatlanoknak bizonyultak, mert útközben, ha 
egy nyulat vagy más vadat megszimatoltak, könnyelműen megfe-
ledkeztek fontos stratégiai küldetésükről s a vadászat szenvedélyé-
nek áldoztak. Az első dijat különben a 25-ik gyalogezred 3-ik 
zászlóaljának Lord nevű kutyája nyerte el. Ezt a főkulyát Szakáll 
szakaszvezető oly pompásan betanította, hogy Sommer vezérőrnagy 
huszonnégy forint jutalmat adott neki s a kutya kosztjának a 
megjavítására ötven forintot utalványozott, aminek a tehetséges 
eb szemmelláthatólag nagyon megörült. A második dijat a 23-ik 
gyalogezred Bleck nevü kutyája s a harmadikat a 17-ik vártüzér-
zászlóalj Hektor nevü hadi ebe nyerte el. A kutyákról külön 
törzskönyvet és conduit-lisztát vezetnek. Rendes menázsit és zsol-
dot kapnak, csakúgy mint a többi bakák. A jellemes kutyák ma-
guk mennek a konyhába az ételért, ahol a nyakukba akasztják 
a pléh fazekat s bár orrukat nagyon izgatja az étel felszálló 
illata, mégis oly becsületesek s oly sokat tartanak a fegyelemre, 
hogy a világért sem nyúlnának az ételhez, hanem elviszik azt a 
tanítójuknak, aki aztán szétosztja köztük a levest, marhahúst s a 
felséges mákos csikót. Ha valamely kutya vétséget követ el, an-
nak rendje-módja szerint megkapja a maga dunkliját. Vasra ugyan 
nem verik szegényeket, de ennek ellenében óriás rekordokat éret-
nek el velők a koplalás terén. Ezt pedig egy jóravaló kutya nem 
felejti el, még ha nagy stratéga is. Igy van azután, hogy visszaeső 
nem igen találkozik köztük. 

Állatkerti jegyek. 
Tagjaink mérsékelt á ru állatkerti jegyeket és pedig 20 krosat felnőttek 

és 10 kros jegyet gyermekek számára a hivatalos órákban kaphatnak. 
m r Július és augusztus hónapokban a hivatalos órák délelőtt 

10-töl 12-ig tartatnak, az év többi hónapjaiban hétköznaponként délután 
4-től 6-ig 




