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a várakozást, mikor egyszerre hangos kiáltozást 
hallok: Jól van! Megvan! Lépj a nyakára! — 
Nem értettem . . . Lövés nem esett . . . Kilépek, 
látom, hogy a Jancsi hozza a rókát a kezében. 
Nem akartam hinni a szememnek. Mikor aztán 
közel értem, elmondották, hogy a róka, sógoro
mat figyelve, lehasalt és a nyílt mezőn 8—10 
lépésre bevárta a hátulról óvatosan közeledő em
bert. Jancsi akkor feléje eresztette hegyes végű 
botját. Repült a nehéz bot, ugrott is a suhogásra 
a koma, de vesztére. Mert úgy találta lapockán 
csapni a hegyes bot, hogy menten ég felé állt 
mind a négy lába. A történethez hozzátartozik 
még, hogy Jancsi a nyaka helyett a szájába talált 
lépni a rókának és ennek szemfoga hamarosan 
átszaladt a bakancson. De ez már nem segített 
a vörös rablón, a következő pillanatban szétveit 
koponyával nyúlt el a fagyos rögön. Sokat vitat
tuk aztán, hogy nagyothalló volt-e a róka, vagy 
azért várta-e be az embert, mert élénken figyelt 
máshova? Nem tudtuk eldönteni.

Baranyajenő, 1926 jan. 28. Gáti József.

— Gróf Károlyi Lajos tótmegyeri (Slovensko) 
uradalmán és bérelt vadászterületein december hó
ban tartott vadászatain elejtett 8 úri vadász 6 nap 
alatt: 9000 drb nyulat, 5000 drb fácánkakast, 
1000 drb f.-tyúkot és 3000 drb foglyot.

Somfai István főerdész.
— Negyvenéves szolgalati jubileum. Parupka 

Márton, az 56 éve fennálló Zubek Bertalan és 
Társa budapesti puskaműves, fegyver- és sport- 
árúcég cégvezetője, mosf töltötte be negyvenedik 
szolgálati évét. Ebből az alkalomból a kereske
delmi miniszter kiváló tevékenységéért és a ke
reskedelem terén szerzett érdemeiért, kéziratban 
fejezte ki elismerését.

A jubilánst a „Baross Szövetség“ által rende
zett ünnepség keretében nagyszámú barátai és 
kartársai jelenlétében a kereskedelmi miniszter 
nevében Bittner János kereskedelmi és iparkamarai 
alelnök, kormányfőtanácsos szép beszéd kíséreté
ben üdvözölte és nyújtotta át a kéziratot, míg a 
szövetség és kartársai nevében Rausch Aladár 
kormányfőtanácsos, szövetségi elnök köszöntötte 
az ünnepeltet.

Parupka Mártont, mint a Magyar Vadászok 
Országos Szövetsége alapító- és lelkes tagját —

aki egyébként vérbeli vadász is — ezen egy 
emberöltőt magában foglaló, küzdéssel teli, mint 
eseményekben dús és csendes, feltűnés nélküli 
munkája közben ért kitüntetése alkalmából igaz 
szívből és örömmel üdvözöljük annál is inkább, 
mert ezt az elösmerést olyan ember kapta, aki 
igazán meg is érdemelte.

Vadásztársunk nemcsak a fegyver és lőszer
szakmában ért el tudása, tapasztalata és tevékeny
ségével maradandó sikereket és eredményeket, 
hanem mint vérbeli vadász és katonatiszt, különö
sen szívén viselte mindenkoron a magyar vadász
társadalom érdekeit is. — Nevéhez fűződik pl. 
azon páratlanul álló hazafias cselekedet is, hogy 
1919. évben Romanelli olasz ezredes segítségével 
— akinek annyian köszönhetjük életünket — úgy 
a vörös pribékek, mint a románok elől egy bátor 
elhatározással és úgyszólván élete kockáztatásával 
200 darabnál is több olyan vadászfegyvert mentett 
meg a magyar vadásztársadalomnak, melyeket 
tulajdonosaik előzőleg javítás, tisztítás és gondo
zás céljából bíztak a Zubek-cégre, és a mely fegy
vereket birtokosaik a cégtől — a vészes idők 
után — egytől-egyig sértetlenül visszakaptak.

Őszintén kívánunk tehát a jubilánsnak — ezen 
nem mindennapi alkalomból — erőt és mindig 
friss egészséget, hogy nemcsak a hazafias ipar és 
kereskedelem, hanem a magyar vadásztársadalom 
javára is még számtalan évekig tevékenykedhessen!!

— Statisztikai kimutatás a pilisvörösvári va
dászbérleti területen 1925. évi február 1-től 1925 
december 31-ig a vadőrök által elejtett, elpusztí
tott szőrmés és szárnyas kártékonyakról.

A) Lőfegyverrel elejtett: kóbor kutya 52, kóbor 
macska 36, menyét 21, réti héja 1, ölyv 1, kar
valy 1, vércse 12, bagoly 5 (a két utóbbi pusz
títása időközben beszüntettetett), szarka 37, gébics 
42 (pusztítása később beszüntetve), mátyás 18, 
szürkevarjú 14, összesen 240 darab.

B) Mérgezve és felszedve: réti héja 1, szarka 
10, szürkevarjú 20, összesen 31 darab.

C) Tojások kiszedése által megsemmisítve: réti 
héja 9, szarka 12, vércse 5, összesen 26 darab.

A kártékony szárnyasok lábai s tojásai meg- 
őrizvék s kívánatra beszolgáltathatok a járási fő
szolgabíróhoz.

(Vadásztársaságok tanuljatok! Szerk.)
Liposits János s. k., bányaigazgató.

HIRDETÉSEK.
Minden szó 500 korona; vastag betűvel, kerettel vagy név nélkül 1000 korona. Hirdetési díj előre fizetendő. —

Hirdetmény.
Szomód község (Komárom m.) elöljárósága közzéteszi, 

hogy a község határának II. sz. részletén, mintegy 1600 
kát. holdon, az 1883. t.-c. 2. §-ában foglalt területek kivé
telével, gyakorolható vadászati jog a képv.-test. 6/kgy. 
926. sz. határozata alapján, 1926. évi február hó 26. napján 
d. e. 10 órakor, 1926 febr. 1-től 6 évre, Szomód község
házánál, nyilvános árverésen, haszonbérbe fog adatni.

Az árverési feltételek Szomód községházánál a hivatalos 
órák alatt megtekinthetők. (1 — 1)

Szomód, 1926 február 5.
Horváth Sándor, k. jegyző. Hartman Márton, bíró.

Árverési hirdetmény.
Visonta (Heves megye) község határában mintegy 2000 

kát. hold területen gyakorolható vadászati jog 1926. évi 
február 1-től 1936. évi január 31-ig terjedő 10 évre nyilvá
nos árverésen Visonta községházánál 1926 február 20-án 
haszonbérbe fog adatni

Árverési feltételek a körjegyzői irodában megtudhatók.
Községi elöljáróság. *

* 7 hónapos pointer hím, némi dresszúrával és ugyan
olyan magyar vizsla eladó. Mind a kettő magas szárma
zású. (Válaszbélyeg!) Ötvös Balázs, Sződrákos, Pest vm.

( 1- 1)


