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

Kuba elefánt fürdik. 
Az állatkertnek egyik legnépszerűbb 

s legintelligensebb állatja a Kuba 
elefánt, amelyet minden gyerek ismer 
és szeret. Ő is szereti a kisgyereke
ket s minél többet lovagolnak rajta, 
annál jobb kedve van. Éppen ezért 
Kuba nemcsak értékes, de hasznos 
állatja is a budapesti állatkertnek, 
mert a gyerekek lovagoltatásával 
megkeresi magának a mindennapi 
kenyeret. — Fekete ápolója, Szukku 
Kubával együtt jött ide 
Kelet-Indiából s most 
már harmadik eszten
deje, hogy kitűnően 
gondozza az ő kedves 
és szeretett állatját. 
Kuba is nagyon ra
gaszkodik az ápolójá
hoz. Egyízben Szukku 
három napi szabadsá
gon volt s ezalatt az 
idő alatt Kuba lehan
golt volt és szomorú. 

Szukku nagyon jól 
tudja állatja minden 
szokását s különösen 
ügyel annak egész
ségére. Volt rá eset, 
hogy Kuba elrontotta 
a gyomrát, mert sok 
homokot evett. Az ele
fántnak ugyanis szo
kása, hogy időnkint 
földet és homokot eszik. 
Fölszedi hosszú ormá-
nyával, szépen össze

gyömöszöli ökölnyi nagyságú lapdává, 
megrágja s lenyeli. Valószínűleg az 
emésztéshez kívánja, mint a mada
rak az apró kavicsot. Egy ízben a 
Kuba nagyon sokat talált használni 
a gyomorjavítóból s megbetegedett. 
Csak nagy gondossággal sikerült ki
gyógyítani, már pedig ilyenkor elég 
drasztikus szereket kell használni. 

Egy alkalommal, amikor a télen 
megfázott, rummal gyógyítottuk. Elő

ször egy félliter rumot adtunk neki 
cukros vízzel felhígítva, de az nem 
volt elég. Utána még egy liter rumot 
ivott meg. Ez azután fölmelegítette 
annyira, hogy másnap már lábra 
állt. Kicsi elefánt-társainak egyike a 
következő napokban szintén meg
hűlt, ugyancsak rumot adtunk neki, 
de nem akarta meginni, hanem át
engedte az édes folyadékkal telt ned
vet az egészséges Kubának. Kuba 

KUBA A FÜRDŐBEN. 



CUBA PASKOLJA A VIZET. 

mohón megitta a rumot s berúgott 
tőle, azonban a jókedv egy csöppet 
sem ártott meg neki. 

Szukku gondoskodik arról is, hogy 
az elefánt jó időben fürödhessen is. 
Különösen forró nyári napokon a 
reggeli órákban szeret fürdeni Kuba ; 
hogy miképpen cselekszi ezt, az itt 
látható a közölt két képen. Az egyik 
kép azt ábrázolja, amint Kuba bent 
fekszik a mederben és tisztogatja a 
bőrét azzal, hogy dörgölőzik a meder 
fenekében. A másik kép pedig mutatja 
Kubát jókedvében, amint paskol a víz
ben, akárcsak egy csintalan gyerek. 

Mély medencét nem szabad az 
elefántnak készíteni, mert ha egy más 
medencébe megy bele, nem lehet 
onnét kihajtani. Naphosszat is ott 
maradna benne. Épen ezért az állat
kertekben csekély medencét készíte
nek az elefántok számára, hogy így 
szükség esetén az ápoló is belegázol
hasson s kizavarhassa belőle az 
állatot. 

Nemcsak a Kuba, hanem a többi 
elefánt is nagyon szereti a fürdést, 
ezért j ó barátságot tartanak fenn a 
locsoló emberekkel, akik az udvarok 
körül az útat és a gyepet öntözik s 
szívesen állanak oda, hogy a víz
sugárral lefecskendezze őket. Van 
ilyenkor nagy öröm; néha nagyobb 
is, mint a medencében való fürdésnél! 

HÍREK 

Szimfonikus zenekarunk a háborús 
állapotokra való tekintettel szeptember 
havában már csupán 6-án, vasárnap, 
továbbá 8-án, kisasszony napján és 
13-án vasárnap délután és este hang-
versenyzik s ezekkel a hangversenyek
kel vesz búcsút állatkerti közön
ségünktől. 

Az állatkerti vendéglő szeptember 
hó 1-én beszünteti nyári üzemét. 
A kávéház azonban továbbra is 
rendesen nyitva áll a közönség ren
delkezésére. 

Az állatkerti könyvtár. Szeptember 
elsejével be akartuk szüntetni az 
állatkerti mozgó-könyvtárt, de a dél
előtti órák közönsége annyira meg
kedvelte és megszerette ezt az intéz
ményt, hogy el kellett állanunk ettől 
a szándékunktól. Sokan csak azért 
járnak ki délelőtt, hogy olvashassák 
a mi könyvtárunk könyveit, ezt a 
közönséget tehát nem foszthatjuk 
meg megszokott élvezetétől. Ezért 
elhatároztuk, hogy mindaddig, míg a 
délelőttök szépek, továbbra is járatni 
fogjuk a népszerű mozgó-könyvtárt. 

Nelly hazajövetele. Nellytől, az 
állatkert kedves kis elefántjától az az 
üzenet jött legutóbb Hévízről, hogy 
— hazakívánkozik. Ami nem is csuda, 
mert Nelly unatkozik már Hévizén. 
A fürdő közönsége, amely valósággal 

becézte és kényeztette 
a kis elefántot, mind 
elutazott. Nelly magára 
maradt. De az esték s 
a reggeli órák is egyre 
hűvösebbek kezdenek 
lenni, úgy, hogy az 
állatkert igazgatósága 
intézkedett, hogy Nelly 
a jövő héten hazajöhes
sen. Meg fogjuk mérni 
Nellyt, hogy mennyit 
gyarapodott nagyság
ban és súlyban s be 
fogjuk mutatni a képét 
régi állapotában, kösz
vényes lábaival, mi
előtt a kúrát még meg
kezdte volna s ezt ösz-
szehasonlítjuk mostani 
a kúra befejezése után 
felvett képével. Annyit 
már most is elárulha
tunk, hogy az ered
mény — meglepő: . . 

Tenniszpályák. A 
háborús időkmiatt már 
régen visszatértek nya
ralásukból a pestiek s 
így az állatkert tennisz-

pályái ismét benépesültek. Vidám 
élet folyik ezeken a pompás pályá
kon kora reggeltől késő délutánig. A 
pályák legnagyobb részben bérbe 
vannak adva, néhány szabad óra 
azonban még van. Akik a bérletre 
reflektálnak, azok a részletes feltéte
leket az igazgatósági irodában tud
hatják meg. 

Az akváriumból. A legutóbb szüle
tett kis cápa szépen fejlődik s alapos 
reményünk van arra, hogy még 
sokáig megtarthatjuk ezt a ritka pél
dányt, amely mesterséges tengervíz
ben kelt ki. Az akvárium publikuma 
főképen a kis cápa s a cápatojások 
iránt érdeklődik, de nem kis érdek
lődést keltenek a villamos ráják is. 

Az állatkert ajándékozói. Leg
utóbbi kimutatásunkban, melyet az 
állatkert ajándékozóiról közöltünk, 
még egy csomó nevet s egy csomó 
ajándékot említhettünk. Az ajándéko
zásnak egyszerre véget vetett a há
borús idő s már csak azért sem igen 
kaphatunk ajándékot, mert sem a 
vasút, sem a posta nem szállítja az 
élő állatot. Legutóbb Budapestről 
kapott az állatkert a jándékot: Haus-
karl Erzsitől egy fehér nyulat, Stróbl 
Károlytól két baglyot s Hustyava 
Györgytől három mókust. 

A kiadásért felelős: RAITSITS EMIL 



A FILHARMÓNIAI TÁRSASÁG JÓTÉKONY
CÉLÚ HANGVERSENYE A HADBAVONULTAK 
CSALÁDTAGJAI ÉS A HÁBORÚ FOLYTÁN 
KERESET NÉLKÜL MARADTAK JAVÁRA 

KERNER ISTVÁN 
a m. kir. opera karnagya vezetése alatt 

SEBŐK SÁRI, KÖRNYEI BÉLA, 
SZEMERE Á R P Á D 

a m. kir. opera tagjai, 

R O U B A L VILMOS 
a m. kir. opera karigazgatója, 

valamint a m. kir. opera férfikarának szíves közreműködésével 

1914. évi szeptember hó 1-én, d. u. 6 órakor. 

M ű s o r : 
1. ERKEL: Ünnepi nyitány. 

2. HUBER: „Fohász" előadja a m. kir. opera énekkara. Vezényli: 
Roubal Vilmos karigazgató. 
Tenor szóló: Nápolyi Imre. 
Bariton szóló: Ádám Győző. 

3. LISZT: I. Magyar Rapszódia. 

4. ERKEL: „Lagrange ária" a „Hunyadi László" operából, 
énekli Sebők Sári. 

5. LISZT: „Hunok harca" szimfóniái költemény. 

6. a) ERKEL: Ária a „Bánk Bán" operából, énekli: Környei Béla. 
(b) DOPPLER: Dal az „Ilka" operából. 
\ c) ZICHY: Ima a „Nemo" operából, énekli: Szemere Árpád. 
(aj WAGNER: Császár induló. 

* l b) ERKEL: Hymnus. Zenekarkisérettel előadja: a m. kir. opera 
énekkara. 

c) Rákóczi induló. 



Á l l a t k e r t h e l y s z í n r a j z a 

J E L M A G Y A R Á Z A T : 
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. Főkapu 

2. Igazgatóság Majmok 
4. Rágcsálók 
5. Mókusház 
6. Erszényesek 
7. Szarvasok 
8. Juhok 
9. Tejcsarnok 

10. Antilopok 
11. Bölények 
12. Cukorkaárusitás 

13. Kapu 
14. Néprajzi gyűjte

mény 
15. Vastagbörüek 
16. Zsiráfok 
17. Turista-út 
18. Vendéglő 
19. Tevefélék 
20. Dísznófélék 
21. Gyermekek játszó

helye 
22. Sport-pálya 

23. Lovagló és kocsi- 36. 
kázó-pálya 37. 

24. Zebraistálló 
25. 26. 27. 28. Kecskefélék 38. 
29. Kis medvék 39. 
30. Nagy medvék 40. 
31. Kutyák 41. 
32. Süteményárusitás 42. 
33. Átjáró az oroszlán- 43. 

házon át 44. 
34. Tigrisbarlang 45. 
35. Oroszlánbaríang 46. 

Kisragadozók 
Hűsítő italok árusí
tása 
Vidrató 
Várrom 
Fókató 
Jegesmedvék 
Turista-út 
Rozsomák 
Nyestfélék 
Rénszarvasok 
Norvég ház 

4 ) . Hófajdok 
48. Alagűt-átjáró 
49. Bejárat a mozgófény

képekhez 
50. UszómadaraTr 
51. Gázlók, kacsák 
52. Fácános 
53. Sasok 
54. Struccok 
55. Kisebb tóparti 

madarak 
56. Madarak háza 

57. Dohányárusítás 
58. Falusi gazdaság 
59. Akvárium 
60. Terrarium 
61. Vendéglö\spolarits és 
62. Kávéház /Maloschik 
63. Zenepavillon 
64. Kávéházi terrasz 
65. Pálmaház bejárata 
66. Aréna-úti kapu 
67. Gundel-féle vendéglő 

H I R D E T É S E K 

P Á L M A 

KERTÉSZ TÓDOR 
BUDAPEST, IV. KER. , KRISTÓF-TÉR 

Emléktárgyak, utazási cikkek, játék és 
sport árúk, háztart. cikkek nagy raktára 

A IV. kerület Bécsi-utca 2. szám alatti-

„BUDAPEST" SZÁLLODA 
S A J Á T K E Z E L É S É B E N 
Állandó vevőinek a szobák áraiból 
megfelelő á r k e d v e z m é n y t nyújt 

nézzük meg 

az Akváriumot 

és a Pálmaházat 

Szép emléktárgyak jutányos áron kaphatók 


