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A schönbrunni állatkert. 

A mi szép állatkertünket ért sok 
méltatlan kritika után úgyhiszem nem 
lesz érdektelen, ha röviden megem
lékezem Hirschfeld L. Die melancho-
lische Menagerie cimű cikkéről, mely 
a Neue Freie Presse hasábjain jelent 
meg és a schönbrunni állatsereglet 
pusztulásáról számol be. A cikkíró 
szomorú iróniával mondja, hogy a 
schönbrunni állatkertben morgás, 
ordítás egyáltalában nem hallható és 
a kihalt ketrecekben és kifutókban 
nem nő más, mint gaz és melancholia. 
A nagy csendet a látogatók hiánya 
még jobban barátságtalanná teszi. 
A nagyragadozók közül megmaradt 
egy barna medve és farkas, továbbá 
két jegesmedve. A legszomorúbb 
látványt nyújtja a ragadozók két 
nagy háza, amely kong az ürességtől, 
mert nincs egyetlen egy oroszlán, 
tigris, párduc sem. A cikkíró gúnyosan 
megjegyzi, hogy a húshiány áldozatai 
lettek a forró égövi ragadozók, mert 
az oroszlán ordításért nem érdemes 
feláldozni egy oroszlánfejkvótányi 
húsadagot. így a hústalan napok és 
hetek után, bár a vegetáriánus élet
módhoz nem szoktak, mégis végül 
a fűbe haraptak. Két hiéna azonban 
életben maradt, mert ezeknek igényeit 
jobban kielégíthette Bécs városának 
élelmezési központja. 

A majmok közül csupán három 
darab maradt meg, a legtöbbje éhség

ben hullott el s meglehet — irja a 
szerző — hogy egyesek afeletti 
ijedelmükben, miszerint a mostani 
emberiség tőlük származott le?, ször
nyet haltak. Elefánt, zsiráf nincsen 
az állatseregletben, csupán egy-egy 
teve, bölény és zebra látható. 

A madárházakban valamivel élén
kebb az élet, különösen a baromfiak 
tűnnek fel, amelyekre azelőtt nem 
nagy gondot fordítottak. A sasok és 
keselyük utolsó példányai és néhány 
bagoly és flamingó pislogafszomorúan 
a ketrecekben. A cikkíró az állatkert 
filozófusát, a marabut megkérdezte : 
„Professzor úr, mivel táplálkozik?" 
„Elsőrangú lóhússal, lóhullákból!" 
„Elbírja ezt a kosztot?" Erre rezig
náltán bólintott: „A szellemi munkás 
jobbat nem engedhet meg magának". 

HIREK 
• • • 

Felhívás a magyar juhászkutya
tulajdonosokhoz. Nemsokára újból 
kutyakiállítás lesz Budapesten, amely
ről azonban ne maradjon el egyetlen 
egy magyar juhászkutya sem. Ezúton 
felkérjük a magyar juhászkutya
tenyésztőket és tulajdonosokat, hogy 
akinek birtokában komondor, kuvasz 
vagy puli van, az nevezze be ebét 
az október havában tartandó eb-
kiállításra. A legközelebbi ebkiállítá
son ne csak mutatóba legyen ki
állítva néhány magyar juhászkutya, 

hanem számbelileg is méltóképen 
vegye fel a versenyt az utóbbi időben 
nagy teret hódított német juhász
kutyákkal. Egyúttal felkérjük mind
azokat a tulajdonosokat, akiknek az 
állatkert tenyészetéből származó 
komondoruk, kuvaszuk vagy pulijuk 
van, azok a magyar ebek felkarolása 
érdekében mindenesetre nevezzék be 
ebeiket az ebkiállításra. 

Új teknősfaj Német-Keletafriká
ban. Loveridge angol természetbúvár, 
aki mint katona a Német-Keletafrika 
elleni háborúban résztvett, egy egé
szen új, eddig ismeretlen teknősfajt 
fedezett fel. A Preussische Zeitung 
szerint a Testudo Loveridge két pél
dányát a londoni állatkertben helyez
ték el. Az új teknősnek páncélja 
puha és ez az oka annak, hogy igen 
nehezen fogható meg. Ugyanisateknős 
szikla üregekben él s ha megakarják 
fogni, akkor annyira felfújja magát, 
hogy az egész üreget teljesen kitölti. 

Özv. Dobry Andrásné. Az állat
kert tisztviselő karát gyász érte, amidőn 
özv. Dobry Andrásnészül. Reich Emilia 
az állatkert madárházának gondozó
nője kínos szenvedés után folyó évi 
augusztus hó 22-én elhunyt. A tiszt
viselő kar és az ápolószemélyzet 
részvéte mellett temették el augusztus 
24-én. Az elhunyt az állatkert meg
nyitása óta teljesített szolgálatot az 
állatkert madárházában. 
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