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Péntek, augusztus 7.
Megjelen május—szeptember hónapokban minden
kedden és pénteken, azontúl havonta legalább
egyszer.
„A TERMÉSZET" melléklapja

Zsiráfok szállítása.
(Második

A Vöröstenger azonban a leg
forróbb tenger az egész világon,
minden ember és állat megsínyli az

útat rajta és a Földközi tenger, de
meg az Adria is gyakran nyugtalan,
sőt veszedelmesen zivataros. Sokat
szenvednek ezen a z úton a z árboc
hoz kötött állatok; ritkán jutnak el
ép egészségesen Triesztbe; egy részük
el is pusztul közben, súlyosan meg
sérülnek, lábát töri egyik-másik és
úgy múlik ki a hajón.
Nekünk szerencsénk volt: mind a
négy zsiráfunk jól érkezett meg a
négy hétig tartott tengeri útról a

közlemény.)

trieszti kikötőbe. Azt hittük, hogy
most már könnyen szállítjuk őket
tovább a civilizált országban. Pedig
tévedtünk. A patás állatokat ugyanis
nem engedik a partra, ha Szudánból
érkeznek, mert ott betegségek ural
kodnak ellenőrízhetlenül az állatok
között. Egészségügyi intézkedések —
amelyek bár c s a k a házi állatokra
vonatkoznak — és a szőrszálhaso
gató szigorúság Triesztben sorompót
állítottak zsiráfjaink elé, mert ezek
is kétpatás állatok. Úgy az osztrák,
mint a magyar kormány külön enge
délyét kellett megvárni az állatok
partraszállításához — ez pedig öt
napig tartott. Ez alatt a zsiráfok a
hajón álltak, nyugtalanságukban nem
ettek, nem ittak, éjszakánkint fáztak;
le nem feküdhettek, mert körülöttük
száz kirakodó munkás éjjel-nappal
dolgozott és lármázott, a gőzdaruk
zörögtek, a láncok,
melyeken ládák és
óriás zsákok lógtak,
csikorogtak, a kisebb
málhák repültek, az
emberek futkostak,lármáztak és folytonos
veszedelemben tartot
ták a reszkető négy
állatot. A hajó pedig
mindig
magasabbra
nőt, mert amint könynyebbült a kirakodás
folytán, úgy kiemel
kedett a vízből a vé

gén emeletnyi magasságból néztek
le a nyakigláb állatok a kőpartra,
amelyre félelmükben minduntalan le
akartak ugrani. Végre ötödik napon
— nagyon nehezen múlott idő után
— megjött a két kormány engedélye
távirati úton.
Most meg hidat kellett építeni a
magas fedélzetről a partra; hosszú,
lankás hidat, hogy levezethessük a
könnyen botló jószágokat. Ez ismét
ezer koronába került és újból egy
napig tartott. A hajó üres volt már
és indulni akart, mi pedig hidat ácsol
tunk az oldalához a partról. V e s z e 
kedés, szép szó, kártérítés volt a
kiegyezkedés módja. Azután vagy
húsz matróz segítségével rövid kötő
féken lesétáltattuk a már most csak
ugyan drága állatainkat a fedélzetről
a partra. É s ezek most a kikötő pálya
udvarában álltak raktárak, waggo-

átalakulás viszont nem más, mint a
kaktuszok bámulatos alkalmazkodása
a lelőhely természeti viszonyaihoz.
A kaktuszok hazája kizárólag Amerika
s ennek is c s a k sziklás, napsütötte
sivatagjai, s így a lomblevél, mely,
mint ismeretes, a növény nedvének
elpárologtatására hívatott, csak elő
segítené a kaktuszok rohamos elszáradását. Ezért a kaktusz aránylag
nagy nedvességmennyiséget raktároz
el húsos szárában, s ez a szár szá
mos fajnál még sűrű szőrzettel is
védve van a túlerős párolgás ellen.
Azokon a vízben szegény vidékeken
ép ezért a szomjazó ember és állat
előtt egyaránt b e c s e s dolog a kaktusz,
melynek üdítő nedve enyhet nyújt
a szomjazónak.

nok,
tolató
tehervonatok
között,
munkásemberek nyüzsgő áradatában.
Mindenki bámulta, bökdöste, boszantotta szegényeket.
Amire megkaptuk a waggont, melybe
elhelyezhettük őket, ismét elmúlott
egy nagyon forró nap. Őröket kellett
fogadni az állatok mellé és a nyitott
waggonra tetőt építeni; olyan magasat,
hogy a zsiráfok alája férjenek, de
a z alagutakra is kellett gondolni,
amelyek a trieszt—budapesti vonalon
a waggon magasságát korlátozzák.
A vonat elindulásakor kő esett le
a szivünkről! Két ügyes kisérő utazott
a z állatokkal együtt, egy tető alatt.
Harminchatezer koronába került a
két pár zsiráf; ha jól érkeznek Buda
pestre, megérik a pénzt — de hátha
bajuk e s i k ; útközben meghűlhetnek
a Karszt hideg levegőjén !
Két napra rá a nyugati pályaudvar
sorompóján sértetlenül húztuk ki őket
a fedett waggonból; egy teve és néhány
más apróbb állat is érkezett velük;
ezekre ügyet se vetettünk, c s a k a
zsiráfokat néztük.
Egy óra alatt gyalog átvezettük
őket az Állatkertbe. É s most irigy
kedik reánk minden más állatkert a
világon, mert sehol se látható négy
szép zsiráf együtt egy udvaron.
Észrevehetően fejlődtek a z ó t a ; a
legnagyobb közöttük, az egyik hím,
most már 4'6 méter magas.
A kisebbik hímet szeretnők eladni,
mert már nem fér össze a két hím
egymással se az ólban, se az udvar
ban. V o l n a rá vevő, meg
is a d n á k az árát, minden
külföldi állatkert szívesen
fogadná — de senkise
meri a szállításátvállalni,
mert most már ez a
kisebbik is 4'1 méter
magas.

Kaktuszok.
A mi székesfővárosi
állatkertünk, mely egyik,
éppen nem másodrendű
feladatává tette, hogy a
legritkább, l e g b e c s e s e b b
és legérdekesebb kül
földi növények bemuta
tásával a közönség bota
nikai ismereteit gyara-

pítsa, legutóbb tetemes anyagi áldoza
tokkal (6000 korona) párját ritkító
kaktuszgyűjteményt
szerzett b e a kül
földről. Ez a gyűjtemény,amelyhez fog
ható eddig még Magyarországon nem
volt, most van rendezés alatt, s egyik
b e c s e s darabját, egy közel három
méter magas perui oszlopkaktuszt
(Cereus peruvianus) már ki is ültették
a pálmaház bejáratától balra. Ezt a
ritkaszép példányt külön képben is
bemutatjuk. A kaktuszok rendkívül
érdekes
növények,
s
úgyszólván
különcei a növényvilágnak,
mely
névre, n e m c s a k bizarr külalakjukkal,
hanem a többi növényétől eltérő élet
módjukkal is rászolgálnak. A kaktu
szoknak ugyanis nincs levelük (az
egyetlea Peireskia-íai
kivételével), s
amit a felületes szemlélő néhány faj
nál levélnek tart, az nem más, mint
húsossá vastagodott szárképlet. Ez az

A kaktuszok néhány faját már
rövid idővel Amerika felfedezése után
behozták Európába, így például a
közismert Opuntiákat is és az akkor
behozott példányok késő utódai azok
a kaktuszok, melyek ma Dél-Európa
egyes vidékein (Spanyolország, Olasz
ország, Dalmácia) elvadult állapotban
találhatók. Az ismert kaktuszfajok
s z á m a ma mór több száz, s c s a k tíz
évvel ezelőtt Purpus növénygyűjtő har
mincnál több olyan újabb kaktuszfajt
talált az északamerikai Sziklahegység
ben, mely 2 0 0 0 — 2 5 0 0 méter magas
ságban tenyész. A legnagyobb kaktusz
gyűjtő Salm-Reifferscheidt-Dyck
herceg
volt Németországban a mult század
közepén, s a dycki kastély kertjében
és melegházaiban elhelyezett hatalmas
gyűjteményének bámulatára sietett
akkor az egész világ. Németországban
ma is több, megtekintésre érdemes gyűj
temény van, melyek közül a legértéke
s e b b e k Magdeburg városáé és a ber
lini (dahlemi) botanikus kerté. Ezek
mellé méltán sorakozik most állat- és
növénykertünk gazdag, nagy szakérte
lemmel összeválogatott
gyűjteménye, mely—biz
ton hisszük — hamar
országos nevezetességé
lesz. E gyűjteményben,
melynek részletes ismer
tetésére még visszatérünk
s melynek alkalmas el
helyezésén most fára
dozik az állatkert veze
tősége, gyönyörű példá
nyokban képviselve van
nak a kaktuszok öszszes családjai, az Epiphyllumok, Echinocactusok, Opuntiák, Cereusok,
Mamillariák, Melocactus o k s t b . Az itt bemutatott
képen a rendezés alatt
álló nagyszerű gyűjte
mény egy érdekes részlete látható.
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A z állatkerti szimfonikus z e n e k a r m ű s o r a
1914. augusztus 7-én, pénteken

1914. augusztus 9-én, vasárnap:

Délután 5—7-ig

D. u. 5—7-ig

1.
2.
3.
4.

Linké:
Boldieu:
Wieschendorff:
Lehár:

Berlini levegő — Induló
A fehér hölgy — Nyitány
Aranyhajú — Mazurka
Hercegkisasszony — Ábránd

1.
2.
3.
4.

Kraul:
Offenbach:
Borcsay:
Bizet:

Lobogónk — Induló
Orfeusz az alvilágban — Nyitány
Magyar ábránd
Carmen — Balletzene

5.
6.
7.
8.

Herold:
Garami:
Král:
Waldteufel;

Zampa — Nyitány
Magának irom ezt a levelet — Dal
Öregnek — ifjúnak — Egyveleg
Szirén varázs — Keringő

5.
6.
7.
8.

Suppé:
Jacobi:
Linké:
Wieschendorff:

Könnyű lovasság — Nyitány
Leányvásár — Keringő
A nagy ágyú — Egyveleg
Telefon galopp

Este 8—1 l-ig

Este 8—11-ig

ÉPSZERŰ-ESTÉLY
1.
2.
3.
4.

Saint-Saens:
Beethoven:
Lacombe :
Rubinstein :

Marche heroique
Egmont — Nyitány
Aubade Printaniére
Feramors -— Balletzene

5.
6.
7.
8.

Weber:
Goldmark:
Strauss:
Wagner:

Oberon — Nyitány
Nászdal és tánc a Falusi nász c. szimfóniából
A szép szőke Dunán — Keringő
A walkür — Nagy ábránd

9. Mendelssohn:
10. Braga:

Ruy Blas — Nyitány
Szerenád hegedű, hárfa és

gondonkára

E l ő a d j á k Hennrichs
Walther
hangversenymester,
Takáts Izorhkrf
atnüvész, Schultz Gyula g o r d o n k a 
művész

11. Fali:
A kedves Augusztin — Egyveleg
12. Liszt:
Galopp cromatique
Karnagy: WIESCHENDORFF HENRIK tanár,
a m. kir. Operaház tagja.

ÉPSZERŰ-ESTÉLY
1. Fucik:
2. Adam:
3. a ) Gilbert:
b)
„
4. Mascagni:

Kinizsy induló
Si jetais roi — Nyitány
Buksi — Dal
Éjjel — Chanson a Mozikirály c. operettből
Parasztbecsület — Ábránd

5.
6.
7.
8.

Wagner:
Myddleton:
Lehár:
Gounod:

Rienzi nyitány
The Phantom Brigádé
Cigányszerelem — Keringő
Faust — Ábránd

Rossini:
Eysler:
Komzák:
Valverde:

Szevillai borbély — Nyitány
A nevető férj — Bordal
Pikáns lapok — Egyveleg
Y . . . Como Le Va ? Tangó Argentino

9.
10.
11.
12.

K a r n a g y : WIESCHENDORFF HENRIK tanár,
a m. kir. Operaház tagja.

1914. augusztus 8-án, szombaton:

1914. augusztus 10-én, hétfőn:

D. u. 5—7-ig

D. u. 5—7-ig

1.
2.
3.
4.

Komzák:
Suppé:
Joyce :
Zeller:

Albert főherceg induló
Pique Dame — Nyitány
Dreaming — Keringő
Bányamester —- Egyveleg

1.
2.
3.
4.

Lehár:
Auber:
Kálmán:
Jones:

Induló
A porticii néma — Nyitány
Dal a Kis királynő c. operettből
A gésák — Egyveleg

5.
€.
7.
8.

Auber:
Wagner;
Linké:
Nazareth:

F r a Diavolo — Nyitány
Rienzi — Bevezetés és hírnökök kara
Zenei revű — Egyveleg
Dengozo Brazil Tangó

5.
6.
7.
8.

Wagner:
Strauss:
Schreiner:
Wieschendorff:

Lohengrin — III.
Reggeli lapok —
Zenei csalódások
Diaboló — Polka

Este 8—11-ig

Este 8—11-ig

ÉPSZERŰ-ESTÉLY
1. Reinecke:
2. Weber:
3. a) Blon;
b) Offenbach:
4. Verdi:

Ünnepi induló
Öröm nyitány
Virágsuttogás
Hoffman meséi Aida — Ábránd

5. Wagner:
6. Hubay :

Mesterdalnokok — Előjáték
Hejre Kati — Csárdajelenet

7. Wieschendorff:
8. Kálmán:

A Balatonon — Keringő
Cigányprímás — Egyveleg

9.
10.
11.
12.

Goldmark :
Lindsay:
Bizet:
Irving:

Barcarola

Zenekarkisérettel hegedűn előadja
Walther,
hangversenymester

A házi tücsök — Előjáték
Aisha — Amerikai intermezzo
Carmen — Fantázia
Rag-time Violin — Twostep

felv. bevezetése
Keringő
— Egyveleg
fr.

Hennrichs

ERŰ-ESTÉLY
1. Weber:
2. Bruch :
3. Morét:
4. Halévy :

Euryanthe — Nyitány
Loreley — Előjáték
Hiawatha — Amerikai idyll
A zsidónő — Ábránd

5.
6.

Ősszel — Nyitány
Versenydal a Nürnbergi
c. dalműből

Grieg:
Wagner:

7. Ziehrer:
8. Liszt:

9. Berlioz;
10. Goldmark:
11. Ochs S.:

mesterdalnokok

Zenekarkisérettel hegedűn előadja
Walther,
hangversenymester

Polgár keringő
II. magyar rapsódia
Rákóczi induló
Scherzo op. 45.
Német népdal humoreszk

Karnagy: WIESCHENDORFF HENRIK tanár,
a m. kir. Operaház tagja.

Heinnrichs

A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLATKERT HELYSZÍNRAJZA

JELMAGYARÁZAT:
Az állatkertbe vezető
villamosok számai: 5.
15. 17. 21. 23. 25. 27. 37.
73. 75. közúti, 8. 10. 12.
48. városi villamosvasút.
— F. J. földalatti villa
mos vasút. Omnibusz.
A térképen látható számok az
útmutató szövegére utalnak.
—>• az útmutató leírásában
követett útirány
KI. = klozet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Főkapu
Igazgatóság
Majmok
Rágcsálók
Mókusház
Erszényesek
Szarvasok
juhok
Tejcsarnok
Antilopok
Bölények
Cukorkaárusitás

13. Kapu
14. Néprajzi gyűjte
mény
15. Vastagbörüek
16. Zsiráfok
17. Turista-út
18. Vendéglő.
19. Tevefélék
20. Disznófélék
21. Gyermekek játszó
helye
22. Sport-pálya

23. Lovagló és kocsikázó-pálya
24. Zebraistálló
25. 26.27.28. Kecskefélék
29. Kis medvék
30. Nagy medvék
31. Kutyák
32. Süteményárusitás
33. Átjáró az oroszlán,
házon át
34. Tigrisbarlang
35. Oroszlánbaríang

36. Kisragadozók
37. HUsitö italok árusí
tása
38. Vidrató
39. Várrom
40. Fókató
41. Jegesmedvék
42. Turista-út
43- Rozsomák
44. Nyestfélék
45. Rénszarvasok
46. Norvég ház

41. Hófajdok
48. Alagút-átjáró
49. Bejárat a mozgófényképekhez
50. Uszóinadarak
51. Gázlók, kacsák
52. Fácános
53. Sasok
54. Struccok
55. Kisebb tóparti
madarak
56. Madarak háza

57.
58.
59.
60.

Dohányárusítás
Falusi gazdaság
Akvárium
Terrarium

61. VendéglöVSpolnrits és
62.
63.
64.
65.
66.
67.

Kávéház /Maloschik
Zenepavillon
Kávéházi teriasz
Pálmaház bejárata
Aréna-úti kapu
Gundel-féle vendéglő

HIRDETÉSEK

nézzük meg

az Akváriumot
és a Pálmaházat

PÁLMA

KERTÉSZ TÓDOR
BUDAPEST, IV. K E R . , K R I S T Ó F - T É R
Emléktárgyak, utazási cikkek, játék és
sport árúk, háztart. cikkek nagy raktára
••••••••••••••••••••••••••••••••••••nn

A IV. kerület Bécsi-utca 2. szám alatti

„BUDAPEST" SZÁLLODA
SAJÁT KEZELÉSÉBEN
Állandó vevőinek a szobák áraiból
megfelelő á r k e d v e z m é n y t nytíjt

Szép emlÉhtápgyoh jutányos áron kaphatóit

