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ősz.
Hála a fővárosi tanács megfontolt
előrelátásának, hogy az állatkertben
a magas vízdíjakra való tekintettel
saját vízvezetéket rendeztetett be.
Ilymódon az állatkert az egész nyár
folyamán saját vízvezetékéből locsol
hatta a növényzetet. A bőséges
locsolásnak eredménye a legjobban
meglátszik az őszi napokon. A fák,
bokrok legtöbbje és a pázsit üde,
zöld, a lombozat csak imitt-amott
sárgul, jelét adva a beköszöntött
ősznek.
Az állatkert saját kútjának vize
az állatok itatására is szolgál és mész
tartalmánál fogva az angolkórra és
csontlágyulásra hajlamos vadállatok
itatására igen megfelelőnek bizonyult,
úgyhogy azóta a nevezett beteg
ségek elkerülése végett az állatok
eleségéhez külön mészsókat adagolni
alig szükséges. A körültekintő vezető
ségnek arra is gondja van, hogy a
vizet időnként a csíratartalomra is
megvizsgáltassa. Erre vonatkozólag
rendelkezésünkre állanak az állami
bakteriológiai intézet vizsgálati ered
ményei, amelyek szerint vizünk telje
sen baktériummentes.
E leletből is kitűnik, hogy a vizünk
egészségügyi ellenőrzése a legjobb
szakkörök kezébe van letéve.
Vízvezetékünk gazdaságos voltáról
nem is teszünk említést, mert azt a
legkisebb házikótulajdonos is tudja,
hogy mi a vízdíj.
A régi időben az állatkert vízdíj
számlája igen tetemes volt, most ezen
a téren is csökkentek a kiadások.
A látogatóközönség részére a
rendes budapesti vízvezetéki víz áll
rendelkezésre.
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A saját vízvezetékünk folytán a
locsolási tilalom állatkertünkre nem
vonatkozott s így az őszi időben is
üde szép park áll állatkertünkben a
nagyközönség rendelkezésére.
Közönségünk fel is használja a
napvilágos őszi napokat és tömege
sen keresi fel fővárosunk legszebb
parkját.
A nagyközönségünk pártatlan párt
fogása minden egyoldalú kritika
ellenére állatkertünk nívóját még
inkább emelni fogja.

HÍREK
•

•

Oroszlánpár. Maugsch Gyula köz
ismert híres állatszobrászunk csen
des visszavonultságban az állatkerti
sziklahegy belsejében, az önfeláldozó
művészi tehetségtől sarkalva, az
oroszlánpár mintázásával elkészült.
A nagy magyar szobrászművész a
szűkös viszonyok között oly alkotásra
készül, mely nemcsak állatkertünk,
hanem alkotásra felette hivatott
magyar művészetünk dicsőségére lesz.
Szobaaquarium. Az aquarisztika
terjedésével nagymértékben szüksé
gessévált oly útmutató könyv.amelyaz
aquariumok berendezését, kezelését,
a különböző díszhalak életmódját, tar
tásviszonyait stb. tárgyalja. A magyar
irodalomnak ezirányú hiányát pótolni
fogja Kellner Jenő munkatársunknak
könyve, mely a napokban hagyja
el a sajtót. Az érdeklődők e lapok
útján a könyvet megrendelhetik.

Szeptember 1.—15.
Megjelen mint az „A TERMÉSZET"
:o: :o: :o: melléklapja :o: :o: :o:
Uhu eladó az állatkertben. A
vadásztársadalom nem egyszer for
dult hozzánk eladó uhukért. Jelen
leg állatkertünk madárházában 3 drb
uhu felesleges. Ezeket az igen szépen
fejlett példányokat állatkertünk szíve
senfelcserélné túzokért, vagy más meg
felelő értékű szárnyasért. A csereüzlet
végett az érdekeltek küldjék be ajánla
tukat az állatkertünk igazgatóságának.
Állatkertünk foxterriertenyésztésének sikerei. A tavalyi. Szent István
napi kiállításon Csöpi Állatkert sima
szőrű foxterrier, ezidén Derű Állatkert
vitte el a babért. Az állatkert első
rangú foxrerrier-kölykeiből jelenleg
néhány darab eladó.
Magyar kutyáink. Magyar kutyáink
a nagyközönség szívéhez, sajnos, nem
férkőztek oly mértékben, mint ahogy
megérdemelnék. A fővárosi lakos
nem ismeri és nem is tudja felfogni
hazai kutyáink nagy értékét, amelyek
hűség, okosság, szolgálatrakészség
és igénytelenség folytán felülmúlják
a világhírnévre feltolakodott német
juhászkutyákat. A főváros külterü
letein levő villák tulajdonosai életük
és vagyonuk biztonságát a leg
nyugodtabb lelkiismerettel a magyar
komondor, puli vagy kuvasz őrzésére
bízhatják, mert ezeknek a magyar
kutyáknak hűségében sohasem fog
nak csalódni. Minden ebtartó maga
nevelje házához őrző kutyáját, fel
nőtt, illetőleg az úgynevezett kiképzett
kutya erre alig alkalmas, miért is
magyarfajta kölyökkutyát szerezzünk
be, mely a házőrzésre a legalkal
masabb. Jelenleg állatkertünkben van
még néhány magyar kuvasz kölyök
kutya, melyek eladásra várnak.
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