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KIADJA: B U D A P E S T FŐVÁROS
ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE

A z állat- é s növénykert i g a z g a t ó s á g á n a k
közreműködésével szerkeszti:

Mi újság az állatkertben.

A kedvezőtlen vélemény kialakulá
sát nagyban elősegítették azok a
javítási munkálatok, amelyek miatt
a madárházat, a fácánházat és a
baromfi-udvart
az ott tartózkodó
madaraktól ki kellett üríteni. Így a
nyári hónapok elején elég hosszú ideig
üresen állottak a madárház röpdéi.
Most azonban egészen más a kép;
a javítási munkálatok befejeztével
újból benépesedtek az ürességtől
kongó röpdék és kifutók úgy, hogy
a látogató közönség a legnagyobb
meglepetéssel és dicsérettel adózik,
amidőn a madárházat végigtekintette.
A budapesti közönség felületesebb
része hamar mond véleményt, hogy
így meg úgy az állatkert teljesen
kihalt. Az ilyenek helytelen vélemé
nyéről hamarosan meggyőződhetünk,
ha megkérdezzük: Ugyan uram,
mikor, mely időtájt volt az állat
kertben ? A telelet rendszerint a z :
Hat óra után, estefelé. Ügy . . .
nem tudja uraságod, hogy 6 óra utón
az állatok nagyrésze nem a külső
kifutókban tartózkodik, hanem a leg
több állat akkor már belső férő
helyekre van elzárva, hol vigan
fogyasztják vacsorájukat!

Az erőszakkal megszűkített Magyar
ország kánikulás fővárosának lakói
javarésze a nyarat nem töltheti el
Nagymagyarország csodás vidékein
részben az anyagiak miatt, másrészt,
mert a legtöbbnek rokona, atyafia
megszállott területen lakik.
A forró kőhalmazba szorult, de
a természetért rajongó budapesti
lakos nemcsak Budapest környékén,
a budai hegyekben, mely valósággal
paradicsomi üdülőtelepe a fővárosi
lakosnak, talál menedéket a nap
perzselő hősége elől, hanem a főváros
mondhatni kellős közepében is meg
találhatja a nyári üdülés helyét. Aki
csak ellátogat az állatkertbe úgy a
nappali órákban, valamint a késő
délutánokon, amikor a szimfonikus
hangverseny válogatott műsora szó
rakoztatja a közönséget, meg fog
lepődni a látogató közönség nagy
számán.
Ezen azonban nem csodálkozha
tunk, mert a vén Európa területén
a mostani időben nincs egyetlen egy
oly állatkert sem, amely felvehetne
a versenyt a mi szép és a viszonyok
hoz
képest
legnépesebb
állat
kertünkkel.
Az állatkertünkről, bár a hazai
lapok egy része érthetetlen okból
nem a legkedvezőbben nyilatkozik,
mégis határozottan állíthatjuk kül
földetjárószakértők véleménye alap
ján, hogy a megkisebbített országunk
joggal büszke lehet erre a kulturális
intézményére.

RAITSITS EMIL

HIREK
A szarvasház népesedik. A disznó
szarvasok, a szika-szarvasok és a
magyar-szarvasok udvara bájos képet
nyújt az életvidám ugrándozó szarvasborjacskákkal. Ezidén a szaporodás
igen szép eredménnyel végződött a
többi kérődző állatoknál is.

Július 1—15.
Megjelen mint az „A TERMÉSZET"
:o: :o: :o: melléklapja :o: :o: :o:
Az állatkert kutyái az ebkiállításon.
Az állatkert komondorai, pulijai több
első díjat és championátust nyertek
az ebkiállításon. A részletes bíráratot
lapunk legközelebbi számában kö
zöljük. Egyúttal arról is megemlékez
hetünk, hogy a magyar juhász kutyák
tenyésztésének érdekében megalakult
a Magyar Juhászkutya-tenyésztők
Szakosztálya.
Víziló született. Július hó végén
váratlanul a víziló mama sajnos nem
életerős vízilovacskát hozott a világra,
mely csak néhány óráig élt. A kora
szülött vízilovacskát fejletlensége miatt
mesterségesen sem lehetett volna
felnevelni. A víziló mama egyébként
jól érzi magát. A családi esemény
megtörténte után inkább élete társá
val törődött, mint az újszülöttel.
Felhívás lapunk kedves olvasói
hoz. A lapok szerkesztősége igen kéri
a kedves olvasóit, akinek tudomása
van eladó tenyészképes magyar
juhászkutyákról (komondor, kuvasz,
puli) a tulajdonos címét legyenek
szívesek közölni. Az állatkerti magyar
juhászkutya
tenyészet felfrissítése
végett igen hálásan fogadná az állat
kert igazgatósága, ha az önzetlen
földbirtokosok néhány komondort,
kuvaszt és pulit ajánlanának fel a
híres hazai ebfajtáink továbbtenyész
tése végett.
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