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továbbá a fegyvertechnika m últja és jelene is teljes 
képet m utatott, valam int a vadászkutyák különböző 
fajai is, de leginkább csak a németek voltak képvi
selve.

Hogy az ember m indazt a sok értéket és gyö
nyörűséget felsorolni tudná, ami ottan látható volt, 
ahhoz nem három heti ott tartózkodás és folytonos 
szemlélődésre lett volna szükség, hanem  egy pár hó
nap, de akkor egy vastag könyvet tele lehetne írni 
m indarról, am it egy vérbeli vadász ott észlelhetett 
és am iben gyönyörködhetett.

Aki látta, bizonyára nem  felejti el azt és sokáig 
annak az impozáns benyom ásnak hatása alatt fog 
állni, amelyet ez a kiállítás m inden vadászra és nem 
vadászra egyaránt tett.

ÍTliért?...
irta : ór. Torijai 5áska László.

Dar-es-salaam 1937 nov. 18.
Sok vadászkönyvet átlapoztam  m ár életemben. 

Ha napi m unkám ban kifáradok, az alkony órái ren 
desen vadászm ű olvasása közben érkeznek el hoz
zám. Ha a világ zajától el akarok vonulni, vadász
könyvet csapok a hónom  alá. Ha bántó gondolato
kat akarok elhessegetni magam tól, vadászkönyv 
lapjai közé temetkezem. Ha fáj az élet, ha a sors os
torpattogása csapkod körülöttem , igazi enyhülést a 
sok, szépen m egírt ,,vadászbiblia'4 ad. Néhány órai 
kellemes vadászgatás után  az „irodalm i vadászterü
leteken“ a könyvek lapjai között, lélekben újjászü
letve látok ismét a m unkához! Mennyi sok szép, lel
ket üdítő, életet vidám ító gyönyörűség van a vadász
könyvekben megírva! Perzselő melegségek a trópu
sokon, fagyasztó hidegek K anadában és a rozm ár 
hazájában, Észak fenyőjének innen a Dél pálm ája 
integet. Kinek milyen a hangulata! Rendelkezésére 
áll azonnal a megfelelő vadászkönyv. Például: ha 
mellbőségét tágítani akarja, akkor oroszlán és vad
bivaly vadászatokról olvas (köztisztviselői fizetés- 
emelés idejében vagy korm ányfőtanácsosi kinevezés 
alkalm ával). Ha a mellbőség pillanatnyi tágítása 
nem célszerű, sőt, pillanatnyilag éppen diszharm ó
niát szülne, akkor okosabb dolog az északi könyvek 
forgatása (tisztviselői fizetéscsökkentések, elm aradt 
kinevezések, hónapvégi aprópénzzavarok, stb.). 
Ilyenkor m eg n y u g ta tó ig  és üdítőleg hat a medvék 
és ezüstrókák hazájában uralkodó hidegség, derékig 
érő hó, latyak, sár, m ert ezeknél még mindig jobb 
dolga van m inden igaz m agyar vadásznak! Már csak 
e két szempont m iatt is milyen bölcsen van beren
dezve a Természet! Válogathat a hideg és meleg ég
hajlatok vadfajtái között tetszése szerint.

Eddig rendjén is volna minden! Csupán ott van 
a hiba. hogy a világot látott vadász-Próféták köny
veikben a természet állatféleségeit „veszélyességi sor
rendbe“ is szedik. Nem tudom  m egállapítani, hogy 
ki volt az első író, aki ilyen k im utatást közölt, de 
annak az Ős-Nimródnak nyom dokait számosán kö
vetik, úgyhogy m a m ár ritka az a könyv, amelyik 
az író egyéni tapasztalatai alapján  nem próbálná „sa
já t rendszerébe“ foglalni az állatokat. Term észete
sen-m ár az őskorban is voltak „ham is próféták“ és

gyakran előfordul, hogy a messzi vidékre igyekvő 
vadász nem  egyszer kénytelen a „veszélyességi sor
rendet“ a saját egyéni tapasztalata alapján  megvál
toztatni. Ez természetes is, mert úgy-e, a lövés után 
menekülő vadbivaly nem veszedelmes, de a tám adó 
m ár veszedelmes lehet! A tűzben összerogyó grysli- 
medve sem árt m ár senkinek, de a vadász „ölelge- 
tésére“ készülő szürkemedve még veszedelmes le
het! Tehát csínján ezekkel a „veszedelmességi“ sor
rendekkel! Láttam  én m ár őztől és nyáltól kapott 
súlyos sérüléseket is! Talán okosabb dolog a „veszé
lyességi“ sorrendet a vadászkönyvből kihagyni, m ert 
helytelen megítéléseket és következtetéseket vonnak 
le belőlük azok a vadászok, akik ezek alapján  Észak 
vagy Dél vadászmezeire indulnak! Minden állat ve
szedelmes lehet és hogy veszedelmessé is válhatik a 
vadászra nézve, az m indig a körülm ényektől és az 
állat kedélyhangulatától függ. A világért sem akarok 
én most „veszélyességi“ sorrendet felállítani, csupán 
elmondok egvet-mást azok szám ára, akik az állatok 
„veszélyességi sorrendjét“ vadászszobájuk falára m ár 
kiakasztották, talán az alább elm ondottak alapján 
egy és más javítást fognak ra jta  eszközölni. Nincs 
két egyform a „veszélyességi sorrend“ a könyvekben, 
tehát ez is indokolja, hogy megfelelő óvatossággal 
fogadjuk adataikat.

Jelenleg a vízilóról akarok fölemlíteni egyet- 
mást, részben mások, de főképen egyéni tapaszta
lataim  alapján. Dr. Schweitzer említi írásaiban, hogy 
az Ogowe folyam m enti bennszülöttek nagyon fél
nek a vízilótól. E vidéken nem üldözik őket, ennek 
dacára nem  egyszer m inden provokálás nélkül tá 
m adnak. M agának is volt ilyen esete, egyízben, am i
kor a folyam mentén csónakban felfelé haladt, benn
szülöttek kíséretében. A bömbölve és nyilván tám adó 
szándékkal közeledő vízilovak elől gyorsan a parton 
kerestek menedéket. Könnyen végzetessé válható k a 
landja volt ugyanezen folyam vízilovaival egy misz- 
sziósnak is. Bennszülött csónakon haladt felfelé, több 
fekete kíséretében. A csónak rakva volt szükségleti 
cikkekkel, melyeket a szomszéd missziónak kel
lett volna elszállítani. A bennszülöttek nagyon ked
vetlenül eveztek, ijedelmük pedig határta lan  lelt, 
am ikor körülöttük vízilovak bukkantak  elő a h a 
bokból. A missziós éppen m ulatságos megjegyzése
ket akart tenni a bennszülöttek nagy ijedelmére, 
hogy bátorságukat ezzel is fokozza; de mondóká- 
jának  befejezésére m ár nem  m aradt ideje. Hirtelen 
a csónak alatt előbukkant egy hatalm as víziló, mely 
harapásával a csónak fenekét átfúrta. Egyetlen sze
rencse volt szám ukra, hogy a part közeléből nem 
távoztak el. M aradt még annyi idejük, hogy a csó
nakot a partnak  irányíto tták  és belőle gyorsan k i
ugráltak. A csónak m indenestől elsüllyedt. Maguk 
szerencsésen partot érhettek, mielőtt a dühös vízilo
vak m egtám adhatták volna őket. ím e a provokálás 
nélkül is tám adó vízilovak esete! Magam az addisz- 
abebai császári kórházban ápoltam  egy beteget, akit 
a víziló nem  messze a várostól, fürdés közben h a ra 
pott meg. A szerencsétlenen m ár nem segíthetett a 
sebész tudom ány minden tökéletessége sem. Másnap 
óriási sebében meghalt. Ezen esetek hatása alatt 
kezdtem a vízilovak veszélytelen voltában kétel
kedni. De hogy komolyan veszedelmessé válhatik a
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„Jónás népség“, azt csak később, Dél-Abessziniában 
tapasztaltam .

A Gidabó folyam  vízilovairól volt itt szó. Ezekre 
sem vadásztak soha. Nem háborgatták  őket. Az am- 
hara  bennszülött undorodik a vízilótól, sem húsát, 
sem pedig zsírját nem használja semmire sem. Te
hát a vidék vízilovai emberemlékezet óta semmi h á 
borgatásnak és üldözésnek nincsenek kitéve. Rövi
desen mégis két bennszülött került kezelésembe. 
M indkettőt fürdés közben tám adta meg a „teljesen 
veszélytelen“ víziló. Egyiknek a bal lábszárát h a 
rap ta  le. Ez m egm enekült a haláltól, de csonkasá- 
gával eleven bizonyítéka mai napig is annak, hogy 
a víziló veszedelmes lehet. A másik iszonyú farseb
bel került hozzám. M enthetetlen volt. Egyikük sem 
látta a szerencsétlenséget megelőzőleg, a vízben a 
vízilovakat. Amikor m eglátták, m ár késő volt a m e
nekülés. A M argaretta-tó vízilovai a parton elhang
zott puskalövésekre csodálatos módon, nem hogy m e
neküllek volna a mélyebb vizekbe, hanem  ellenkező
leg, .széles vonalban elhelyezkedve, a vízből derékig 
felemelkedve felénk fordultak, bömbölő hangzavar
ban ju tta tták  kifejezésre idegességüket és h arag ju 
kat. Fokozatosan irányunkba, a part felé tartottak. 
A part ott teljesen lapos, asztalsím aságú terület volt. 
Végre hátas öszvéreinknek annyira az idegeire ment 
a sok ordítozó víziló, hogy fékezhetetlenek voltak. 
M ennünk kellett onnan (tanú Kralovanszky).

Egy m ásik m agyar vadász ugyancsak Abesszí
niában Modjo körül, csak gyors oldalugrással ke
rülhette ki a nekiugró víziló tám adását. Ezek az ese
tek többé-kevésbbé magányos vízilovakkal történtek. 
De az alábbi történet kissé más. Élénk bizonyítéka 
annak, hogy a víziló bizonyos körülm ények között 
a szám ára biztonságot nyújtó  vízből, tehát éltető 
eleméből — mert hiszen víziállat, am int a neve is 
m utatja, — a partra  rohan! Rövid lábaival tőle fel 
nem tételezett gyorsasággal a vadász közelében te
rem. A többi aztán m ár a „véletlenség“ dolga, hogy 
vájjon csak izületi zúzódással, vagy pedig úgyszól
ván kettéharapva kerül ki a kellemetlen találkozás
ból! Nem hallottam  még, de nem is olvastam  hasonló 
történetről. Érdekes bizonyítéka annak, hogy az á l
latok veszélyessége m indig a körülm ényektől, de ta 
lán még inkább a kedélyhiangulatuktól függ. A ta 
nulságos történet a következő.

Tanganyikában, a Ruwu folyam D udum i és 
Mghazi mellékfolyamai torkolata körül táboroztunk. 
Társaságunkban volt Kametz H erm an építész, ak i
vel a partm enti dzsungelekben egy hatalm as víziló 
után kutattunk. Feleségem és Georgitisné (ismert 
sporthölgy) rendesen elkísértek kirándulásainkra. 
No, természetesen velük tarto ttak  a szomszéd néger 
falucska nebulói is nagy számmal. Semmiképpen 
sem lehetett őket elzavarnunk a láthatárról. A vízi
lóra egyik barátunknak  volt szüksége, aki annak 
lábaiból európai ismerősei szám ára papírkosarakat 
akart csináltatni. Nekem különösebb szórakozást 
nem nyújtott a víziló-lövés; inkább kíséretképpen 
csatlakoztam  a társasághoz. H. barátom  9.3 M/m cél

távcsöves Mauserével égett az örömtől! Még soha
sem lőtt vízilovat! Végre ez a vágya is teljesedni 
fog! Vizestömlőkkel jól felszerelve, kora délután 
útrakeltünk, hogy a sátrunktól jó m ásfélórányi tá
volságra fekvő vízilovas területhez a maga idejében 
eljuthassunk. Az álunkba eső vizes totyogók fürdő- 

. helyei, a hatalm as lábnyom ok, a m indenfelé nagy
mennyiségben szétszórt ürülékkupacok bizonyítot
ták, hogy rengeteg víziló van a környéken. A kér
déses helyhez érve égj; kis baj akadt! A part mentén 
a trópus áthato lhatatlan  dzsungelje állott előttünk.

Autónk a hivat viliben halad előre.

A part mentén hosszában, de szélességben is, messze 
kiterjedő liánokkal és mindenféle kúszónövényzettel 
át meg átszőtt terület, melybe csak a vízilovak fú r
tak száz, meg száz sötét alagutat. Az alagutakba ví
zilónak bebújni könnyű volt, de annál nehezebb 
az embernek! A legtöbb helyen csak hasoncsúsz- 
kálva, térden mászkálva, összegörnyedve tudtunk 
átvergődni a barátságtalan  vízilóösvényeken. A k a r
vastagságú, com bátm érőjű liánok, vékonyabb, vasta
gabb kötelek százai függtek m indenütt körülöttünk 
a magasból alá. Fent boltozatos sötét lom bkorona 
sűrűsége kúszott egyik fától a másikig. Ezeken pa
rányi napsugár sem hatolhatott át a vízilovak sötét 
birodalm ába. Halotti csendességben, verejtékezve 
dolgoztuk m agunkat előre a növények közé fura- 
kodó sötét aknautakba. Beljebb, nem  egy helyen, a 
vastagbőrű népségnek m ár kiter jedt hom okfürdő te
lepei voltak. Az ilyen helyeken kényelmesen feláll- 
ha ttunk  és csodálhattuk a vízilóstrand méreteit, mely 
25— 30 óriás állat szám ára is nyújthato tt kényelmes 
pihenőhelyet. A strandon össze-visszatört, hatalm as 
fatörzsek hevertek szerte-szét. Úgy látszik, „Jóná- 
sék“ homok fürdőzés közben vastag fák összerop- 
pantásával szórakoztak. A magasból m indenütt alá- 
csüngő kopasz lián-kötelek. Olyan volt a terület, 
m int egy gigászi tornaterem . Sötét félhomály. Rej
telmes csendesség. Jobbra-balra a fürdőhelyről elve
zető még sötétebb alagutak. E „nem szeretem “ kör
nyezetből lihegve csúszkáltunk tovább a folyam irá 
nyába. Csecse-legyek istentelen csípése, szúnyogok 
m illiárd jai! Engem  percről-percre növekedő aggoda-

SÁRKÁNY TfiRflAV GYÖRGY vadásztöltény és tegyuerkereskedés
Budapest, V., Dorottya-utca 9. s/ám . — Telefon: 182-093.
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lom töltött el, asszonyaink helyzete m iatt, am int ke
servesen csúszkáltunk előre a folyam irányába. 
H átra-hátra  fordulva, nagyobb távolságú e lm ara
dásra intettem  őket, m ert túlságosan a nyakunkon 
voltak, a nyom ukban haladó néger népséggel egye
temben! Dehogy is m aradtak  volna el tőlünk a b a rá t
ságtalan félhom ályban! Jöttek szorosan m indenütt 
a nyom unkban. Kezdtek rossz sejtelmek kínozni! 
Mi lesz itt, ha egy víziló a vízből erre mifelénk, 
vagy a száraz területről épjaen a mi útunkon át 
igyekezne a vízbe?! A legnagyobb baj az volt, hogy

Feleségem és barátnője a liánok között a fán. Alattuk lá t
ható a vizilóváltó.

a területet még közvetlen közeliinkben sem tudtuk 
áttekinteni! Már nem lehetett változtatni a helyze
ten! Kúsztunk tovább, közben nem egyszer hallot
tuk a vízben szórakozó vízilónépség vidám hang
adásait. A m aguk körül felkavart víz sustorgását. 
Végre előttünk terült el a folyam part. Fekvő helyze
tünkben a folyam vizéből csak a partba mélyen be
dolgozott vízilóváltó nyílásán át lá thattunk  valami 
keveset. Máshol semmi kilátás! Jobbra-balra sűrű 
liános, csupán a vízilóváltó a járható út, melyet most 
mi tartunk  elfoglalva. Legelői H. barátom , közvet
len mögötte én, asszonyaink úgy 20 m éterre m ögöt
tünk, ugyancsak a vízilóváltóban, mögöttük a néger 
népség sűrűn felsorakozva egymás mögé. E lőttünk 
a vízben vidám vízilónépség zajongása hallatszik, de 
belőlük még nem látunk semmit. A folyam itt nem 
szélesebb 30 méternél. H. előrecsúszik a váltó jobb
oldalán és há trasúgja  nekem  óvatosan, hogy látja  a 
vízilovakat! Magam is előrecsúszom, de a váltó bal
oldalán m aradok, nehogy a további ténykedésében 
barátom at m egzavarjam . Fekvő helyzetemből inte
getek hátra  asszonyainknak, hogy nagyon vigyázza
nak. Ők mintegy Égi intésre, a váltó baloldalán álló

M in d e n fé le  áilaioi, áiiaileiet m ű v é s z ie s
kitömésre felelősség mellett elfogadok. Nagyobb vadászszobák be-ende- 
zésére, trófeák, szőnyegek és rellefképek készítésére, agancsok montiro- 
zására vállalkozom. Preparálásra alkalmas vadat esetleg becserélem.
HAERINQ HERTA papírmasé és tanszerkészitö, Rákospalota, Erzsebet-u. 33. 
(Lakásom; A nyugatitól az 55-ös villamossal Rákospalota - Újpest vasútállomásig.)

vastagabb liáncsoport mögé húzódnak ösztönösen. 
E liánköteg egy vastagabb fára futott fel, melyre 
egy néger kölyök, látva az előkészületeket, m ár jó- 
előre felkapaszkodott! Több időm nem volt a szem
lélődésre. H. még előbbrekúszott és céltávcsöves pus
kájával egy óriási állatot vesz célba. Alattunk, a víz
ben, közvetlenül a sűrűbe vezető váltó körül 25 —30 
víziló játszadozik. Tőlünk alig vannak 15— 20 mé
terre! Vad periszkóp szemük szemfehére élesen elüt 
bőrük kávébarna színétől. Iszonyú szájukat és re t
tentő fogaikat vidám felnyerítésük alatt szépen lá t
hatjuk. A célbavett óriás ra jtunk  felejtette a szemét 
és e pillanatban a víz alá bukott. Alig m ásodpercek 
m úlva ugyanazon a helyen ismét felütötte óriás fe
jét. A lövés eldördült! A csattanás pillanatában 
olyasmi történt, am inek kellemetlen emléke még 
gyakran fog álm aim ban meglátogatni! A játszadozó 
vízilovak őrült tömegben, elképzelhetetlen gyorsa
ságban, törve-zúzva a vizet m aguk körül, egymást 
lökdösve, a m inket rejtegető sűrűbe vezető váltóra 
vetették m agukat, mely utat e pillanatban mi és a 
hátunk  mögött asszonyaink tarto ttuk  elfoglalva! Jö t
tek. m int egy gőzmozdony áradat! A váltón min- 
denik elsőnek akart betörni a sűrűségbe! A nagyob
bak a kisebbeket visszalökdösték, iszonyú hangza
var és hajatm egőszítő pillanatok! A folyam minden 
vízilova ra jtunk  keresztül a vízből betör a minket 
rejtegető parti sűrűségbe!!

Csak annyi időm van, hogy felugróm fekvő
helyzetemből és arcom és szemeim veszélyeztetésé
vel befúrom  m agam at a váltó baloldali sűrűségébe! 
De a sűrűség nem  enged ám  m agába furakodni! Ott 
rohan el pár centim éterre mellettem a felbőszült, 
megvadult fergeteges vízilóáradat, törve-zúzva m in
dent m aguk körül.

Egy liánra rántom  fel m agam  és ottm aradok 
függve, m int egy denevér, míg alattam  iszonyú re 
csegéssel elviharzik az áradat. Alig másfél m éter m a
gasságban lógok a „teljesen veszélytelen“ vadak fe
lett! Még azt látom, hogy H. néhány m étert hátra- 
ugrott a váltóban, de m enekülésre nincs ideje, m ert 
az egyik nyom ában term ő kolosszus bepréseli a jobb
oldali sűrűségbe! A váltó m ost m ár egész hosszában 
ropog, csattog a tovatörő gőzmozdony-kolosszusok- 
tól. Süketítő hangzavar! Az egész dzsungel reng a 
különböző irányokba tovarohanó állatóriásoktól.

Úristen! Mi történhetett a hátunkm ögötti asz- 
szonyainkkal! Megfeszítve hallgatódzom  a lián vé
géről leugorva. Vájjon hallok-e valahonnan emberi 
sikolyt? . . . Jajgatást? . . .  Mit nem  adnék érte, ha 
csak egy perccel is előbb lehetnék m ár az időben! 
Mily lassan telnek ilyenkor a lom ha m ásodpercek! 
Még m indig nincs sehonnan ja jg a tá s ! . . .  Még m in
dig nem hallok semmi sikolyt! . . . még most sem . . . 
csak a tovarohanó fenevadak tördelése, de m ár mesz- 
sze . . . messze . . . végre ismét halotti csendesség.

B átortalanul szólok bele a süketítő ném aságba 
íbár kim ondhatatlanul félek az érkező választól) — 
hol vagytok?!!! Itt vagyunk! Nincs semmi baj! 
Hangzik szinte vidám an a magasságból! Hála a jó-
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ságos Istennek! Nincs semmi búj! Asszonyaink még 
mielőtt a vízilovak kitörhettek volna, hallván a víz 
tomboló kavargását és zúgását — fürgén felkapasz
kodtak a liánok segítségével a fára. Igaz, nem tú l
ságos m agasságra, de ezer szerencse, hogy szabaddá 
tették a vízilovak szám ára a váltót. A négerek is 
mind a környező liánokon lógtak! Jó szerencse, hogy 
le nem rázta őket a m egvadult falka eszeveszett 
ide-oda ütődése a fák között! H. állapota m ár kissé 
kom olyabb volt. H alálsápadtan ült a váltó szélén 
és nem tudott mozdulni! Súlyos térdzúzódása ke
letkezett am ikor a mellette elrohanó állat az útjá- 
ból elhajította! De még m indig nagyon szerencsé
sen úszta meg az első vizilóvadászatát. Ha az állat 
a szájával kap hozzá, akkor m enthetetlenül végi' 
volna.

Feleségem elm ondta, hogy ő állandóan engem 
ügyelt. Amikor hallotta a víz tom bolását és látta, 
hogy én a liánok közé ugróm, azonnal hozzálátott 
barátnőjével együtt, hogy a fára másszon. Tudta, 
hogy baj van és ha csak pillanatokig is késnek, 
akkor m ár nem  lett volna idejük a fára mászni, 
olyan eszeveszett gyorsasággal rohantak  a vizi 
lovak. Hozzátette: „óhajto ttam  vízilovat látni, de 
nem ennyit egyszerre!“ Helyzetünk azonban még 
m indig igen veszedelmes volt. Nem lehetett tudni, 
hogy az eszeveszett állatok nem rohannak-e vissza 
ugyanezen a váltón keresztül vissza a folyam ba? 
Nincsenek-e elm aradozott példányok a sűrűségben? 
H. barátom  a cserkészésre és a visszavonuló út biz
tosítására hasznavehetetlen volt. Alig tudott m o
zogni! Visszahagytam tehát őket, m inden 40— 50 
méter távolságra egy-egy liános fánál, m íg az ú t
vonalunkat a kirongozi segítségével á tkutathattam . 
Éppen javában kúsztunk a sötét alagutakban, 
am ikor a kirongozim hirtelenül visszam aradt és 
öklével hatalm as fekete tömeg árnyékát m utatja  a 
sűrűben! Tényleg ott áll egy hatalm as állat a vál
tón, teljes m ozdulatlanságában. Fejét a farki rész
től nem tudom megkülönböztetni. Nagyon köze! 
menni hozzá, őrültség lenne itt a sűrűben! Végre 
hosszas tanakodás után jobbra-balra vizsgálódva 
m egállapítottuk a fej állását. A víziló ezen idő> alatt 
egyetlen m ozdulatot sem tett! Pedig hallania kel
lett a körülötte történő szöszmötölést, am it ide-oda- 
m ozgásainkkal okoztunk.

Meggyőződésein, hogy rosszban törte a fejét és 
alkalm as pillanatot várt a tám adásra. Nem volt 
ideje hozzá. A 7.9 M/m M auser golyója pontosan a 
füle mögött érte. Mint a villámcsapástól, úgy rogyott 
össze apró lábain, pontosan a váltó közepén, ahol 
állott. Persze a kim úlásáról sürgősen meg kellett 
volna győződni, hogy minél ham arább  indulhat
tunk volna tovább! Úgyis nagyon messze voltunk 
még a tanyánktól. De a történtek után ugyan ki

merészkedett volna azonnal a közelébe m enni? F a 
darabokkal bombázni kezdtük és mivel semmi élet
jelt nem  adott m agáról, egyik feketém óvatosan 
mögéje kúszva, jól m egpiszkálta a lándzsájával. 
Nem volt m ár élet benne! De a fán kuporgó nép
séget csak nagynehezen lehetett lecsalogatni a biz
tonságot nyújtó  fa ágairól! Másfél nap múlva el
m entünk az agyarakért. A hatalm as állatnak m ár 
csak a gerinccsontja és a fejcsontja volt meg. Ily 
rövid idő alatt végeztek a ragadozók a rengeteg 
húsmennyiséggel!

Egy kis elefántfű, mely három szor olyan magas, mint én 
vagyok.

De oroszián őfelsége is szívesen vette a jóízű 
pecsenyét. Amit igazoltak hatalm as lábnyomai a 
hom okban. Lakom a után harm adm agával ment le 
u vizilóváltón a folyamhoz, egy korty finom vizet 
inni a nagyszerű pecsenyére

Nagyon kérjük kedves olvasóinkat, hogy lapunkat 
«ismerőseik között terjeszteni szíveskedjenek. Minden új elő
fizető egy tégla a magyar vadászkultúra templomához és 
hathatós tényező a lap terjedelmének megnövekedéséhez!

B u dap esti  p u s k a m ű v e s e k ,  fegyver-  é s  lő s z e r  
k e r e s k e d ő k  név é s  c ím je g y z é k e  :

Knébl Ferenc, VIII., Baross utca 17. Tel. 134-475. 
Oszvaldik és Hofbauer, IV., Ferenciek tere 7. Tel. L6-074. 
Pirk J. örököse Dotzauer Károly, IV., Múzeum-kőrút 13. 

Tel. 185-232.
Skaba és Plöki, VI., Vilmos császár-út 33. Tel. 127-056. 
Zubek Bertalan és Társa, IV., Múzeum-körűt 29. Tel. 185 707. 
Bakonyi Vencel, VII., Dohány-utca 54. Tel. 139-840. 
Csákóy Gyula, IV., Királyi Pál-utca 6. Tel. 182-574. 
Gynrusz György, IV., Károly-körút 22. Tel. 189-518.
Halwa Sándor, I., Szent János-tér 1. Tel. 167—002. 
Hannnang J. és Fia, IX., Ferenc-körút 2. Tel. 187 651.
F e n ti  c é g e k  f e g y v e r j a v í t á s s a l ,  ú j é s  h a s z n á l t  f e g y v e r e k  e l a d á 
s á v a l  f o g la lk o z n a k .  S e r é t e s  é s  g o ly ó s  tö l t é n y e k  á l l a n d ó a n  

r a k t á r o n .
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