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Allatkertünk és a napi sajtó. 
A napi sajtó a mai válságos napokon 

•akkor van a helyzet magaslatán, 
amidőn azt, ami még a miénk, 
féltve, szeretve becézi, kultúrintéz
ményeinket felkarolja, mint nemzeti 
dicsőségünk és jövendő életrevaló
ságunk alapját. 

Sajnos, a napi sajtó némelyike meg
feledkezik hazafias kötelességéről és 
lecsépel minden tárgyilagos alap nélkül 
minden magyar intézményt. Az ilyen 
közlemények mögött rendszerint egy-
egy lemaradt vagy kellően nem 
méltányolt tehetség, vagy helyeseb
ben mondva akarnok áll, akinek 
érdeke, hogy egyik vagy másik 
kultúrintézményünkről kedvezőtlen 
hírek terjedjenek el a köztu
datban. 

Hasonló a helyzet a minket köze
lebbről érintő kultúrintézményünknél, 
az állatkertnél. Az oly sok sorscsapás
nak kitett és súlyos válságokat és 
szenvedéseket átélt hazánk egyedüli 
állatkertje is kiállta a próbát, mert 
még most is, amikor a többi külföldi 
állatkertekben csak mutatóban van 
egy-egy állat, oly állománnyal rendel
kezik, amelyért a külföldi állatkertek 
nálunk járt szakértői megirigyeltek. 
Állatkertünk helyzetéről azonban, 

köszönet a megértő és igazán hazafias 
sajtónak, olvashatott a nagyközönség 
igazán tárgyilagos cikkeket, amelyekért 
nem mulaszthatunk el köszönetet 
mondani ez úton a „Budapesti 
Hirlap", az „Uj Nemzedék", a „Pesti 
Hirlap" és a „Nép" szerkesztősé
gének. 

A súlyos anyagi gondokkal küzdő 
állatkertünknek ily hazafiasán gon
dolkodó pártfogókra van szükségük, 
hogy a nagyközönségünk figyelme 
erre a pártfogásra méltó intézményre 
terelődjék és ily módon állatkertünk 
látogatóinak száma gyarapodjék. Állat
kertünk léte a nagyközönség kezébe 
van helyezve, látogassa minden 
magyar minél gyakrabban kultúr
intézményünket, ahol sok mindent 
láthat, de ne oly módon tekintse meg 
az állatkertet, hogy annak területét 
futólag megtekintve, csupán azt 
keresse, ami épen a körülmények 
folytán nem lehet az állatkert lakója, 
mert állatkertünk állománya oly vál
tozatos, hogy azt egy délutánon 
behatóan megtekinteni és az állatokat 
megfigyelni nem is lehet. 

Pártolja a magyar sajtó és a közön
ség egyik büszkeségünket, az állat
kertet továbbra is. R. E. 

H I R E K 

Széki csér. Igen érdekes a madár
ház keltetőgépében kikeltetett öt széki 
csér, amelyeket nagy gonddal az állat
kert madárházának felügyelője nevelt 
fel. Egyébként a keltetőgépek igen jól 
működtek, mert tavasz óta 160 darab 
különféle faj és fajta szárnyas fióka 
hagyta el a gépet és benépesíti a 
madárházakat. 

Fekete rigó. A madárház egyik 
társas röpdéjében a tavasszal fekete 
rigópár fészkelt, a kikelt fiókákat szé
pen felnevelték és most már anyányi 
madarakká nőttek fel a gondos szülők 
nevelése mellett. 

Bölömbika. Az állatkert állománya 
két bölömbikával bővült, amelyeket 
Katoszek mészáros ajándékozott, ez
úton is hálás köszönet az ajándé
kozónak. 

Őszi ebkiállítás, foxterrier derby 
és német juhászkutya szalagdíj. Az 
őszi ebkiállítást szeptember 18-án 
tartja meg a Magyar Ebtenyésztők 
Országos Egyesülete(I., HorthyMiklós-
út56/a.), a kiállítók az előbbi címen 
szerezhetik be a nevezési iveket. 
A debreceniebkiállítástelhalasztották, 
úgy hogy szeptember 25-én tartják 
meg. 

Spániel. Az állatkert pedigrees 
springer spániel szukája után vetett 
kölykek rohamosan fejlődnek, úgy 
hogy rövidesen átvehetik a tulaj
donosok kedvenceiket. Még egy-két 
darab kapható belőlük. 
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