
KISEBB KÖZLEMÉNYEK.

Egy agár időszámítása. Közismert dolog, 
hogy az agarak a legsunyibb és legtorkosabb 
kutyák közé tartoznak, s hogy sokszor meg
lepő ügyességet fejtenek ki valamely kiválóan 
kedvelt falat megkaparintásában. Ebből a 
szempontból typikus példány volt egy nyír
vidéki falucskában lézengő agár, a mely — 
nem tudni milyen körülményből kifolyólag — 
élt-halt a "barchesz"-ért, vagyis az orthodox 
zsidók ünnepi kalácsáért. Tudvalevő dolog, 
hogy ezt hetenként egyszer sütik és pedig 
minden pénteken délután. Jól tudta ezt a 
szóbanforgó agár is, mert minden pénteken, 
pontosan az esti csillag feljövetele előtt meg
jelent valamelyik mit sem gyanító zsidó csa
ládnál és elvitte onnan kedvencz ételét, a 
barcheszt. Sokszor még azon forrón, a ke
menczéből szedte ki. Nem volt rá eset, hogy 
valamelyik pénteket elmulasztotta volna s 
természetesen mindig ott jelent meg, a hol 
legkevésbé se várták. A hét többi napjain, 
vagy pláne a péntek folyamán messze elke
rülte még a táját is azoknak a házaknak, a 
melyekben barcheszt szoktak sütni, széliében 
hangoztatott magyarázat szerint azért, hogy 
idő előtt föl ne hivja magára a figyelmet. 
Valósággal réme lett a lakosság barcheszevő 
részének, fölváltva hol itt, hol ott jelent meg 
s mindig oly ügyesen csinálta a dolgot, hogy 
sohasem vesztett rajta. Pedig! — A hitköz
ség végre is küldöttségileg kérte az agár 
gazdáját, hogy pénteken ne engedje azt sza
badon járni. Az esetből azt az érdekes kö
vetkeztetést lehet vonni, hogy az agár meg 
tudta állapítani és megjegyezni a pénteki

napot és azokat a házakat, a melyekben ked
vencz ételét föltalálhatta; pedig ilyen ház 
sok volt abban a községben.

Schenk Jakab.

M a g ya r  kutató A frikában . Folyóiratunk 
munkatársa, K atona Kálmán, a múlt év végén 
a Hazai Zoologiai Laboratorium megbizásá
ból újból elutazott Közép-Afrikába, a  Viktoria
Nyanza-tó vidékére, a hová szerencsésen meg
érkezett s állattani gyűjtéseit megkezdte. Az 
eddig gyűjtött állatok nagy részét már elkül
dötte Budapestre, a hová a rovarok és mada
rak egy része már megérkezett, az emlősök 
(közöttük sok szép és ritka antilop) még útban 
vannak, de ezen küldemény megérkezése is 
rövid időn belül várható.

Javítandók. Az "Állatvilág" f. évi 3. füze
tének 40. oldalán alulról a 1 2. sorban két 
értelmetzavaró hiba maradt: "csízek" helyett 
ugyanis "csérek" és "szarkák" helyett "szer
kők" lenne a helyes szöveg.

„ A Z  Á L L A T V I L Á G ’’
Á llattani, vadászati és halászati folyóirat.

M egje lenik  kéthavonkint,  eredet i képekkel gazdagon 

illusztrálva. Előfizetési ára egy évre 5 korona, mely 

összeg " A z  Á lla lv ilág" kiadóhivatala  czimére (Budapest,  

V Il. kerület, Damjanich-utcza 36.)  küldendő.  Telefon : 

17— 23.

A lap szellemi részét illető kü ldemények egyenesen 

a szerkesztőhöz (Csiki E rnő  Budapest, V I I I ., M a g ya r  

N em ze ti  M úzeum )  in tézendők.

A kiadóhivata lban kapható még néhány pé ldány be 

kötési tábla " Az Álla tvilág" 1908. évfolyamához, darabja  

1 korona 20 fillérért.




