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

A Filharmóniai Társaság és az Állatkert 
a hadbavonultak családtagjaiért. 

A m. kir. operaház zenekarából 
alakult Filharmóniai Társaság az 
Allatkertvezetőségével karöltve, Kerner 
István, a m. kir. operaház karnagya 
vezetése alatt, B. Sándor Erzsi, Sebők . 
Sári, Környei Béla, Szemere Árpád 
operaházi tagok, valamint a m. kir. 
operaház teljes énekkarának szives 
közreműködésével, szeptember hó 
1-én, kedden d. u. 6 órakor jótékony
célú hangversenyt rendez az állat
kertben a hadbavonultak családtagjai 
és a háború folytán kereset nélkül 
maradtak javára. 

A nagyszabású hangverseny műsora 
a következő: 1. Erkel : Ünnepi Nyi
tány. Előadja a filharmóniai társaság 
zenekara. 2. Karok. Énekli a m. 
kir. operaház teljes énekkara. 3. 
Liszt: I. Rhapsódia. Előadja a fil
harmóniai társaság zenekara. 4. o) 
B . Sándor Erzsi, b) Sebők Sári, c) 
Környei Béla , d) Szemere Árpád 
magánszámai zenekarkisérettel. 5. 
W a g n e r : Császár induló. Előadja a 
filharmóniai társaság zenekara. 6. a) 
Hymnus. Énekli a m. kir. operaház 
teljes énekkara zenekarkisérettel; b) 
Rákóczi induló. Előadja a filhar
móniai társaság zenekara*. 

Belépő d í j : 1 K. Fenntartott ülő
hely: 2 K. 

A hangverseny napján délután 1 
órától kezdődően esti 8 óráig az 
állatkert területére belépni csak a 

pénztáraknál váltott napi jegyekkel 
lehet ; minden más jegy, tehát a 
bérletjegyek is ezen a napon délután 
1 órától kezdődően esti 8 óráig érvény
telenek. 

Jegyek előre válthatók augusztus 
hó 27-től kezdődően naponta az 
állatkerti főbejáró pénztárainál. 

A hangverseny összes jövedelme 
a mondott célra szolgál. 

A hangverseny védői és rendező
sége : Jankovich Béla dr. v. b. t. t., 
vallás- és közoktatásügyi miniszter, 
Klebelsberg Kúnó gróf, államtitkár, 
Majovszky Pál dr. miniszteri tanácsos, 
Bánffy Miklós gróf, a m, kir. opera
ház kormánybiztosa, Bárczy István dr. 
polgármester, Bódy Tivadar dr. al
polgármester, Márkus Jenő dr. tanács
nok, Lendl Adolf dr. állatkerti igazgató, 
ruszti Ruszt József udv. tanácsos, 
Kerner István, a m. kir. operaház 
karnagya, Hevesi Sándor dr. a m. kir. 
operaház főrendezője, Roubal Vilmos, 
a m. kir. operaház karigazgatója. 
Baré Emil, Fodor Izsó, Kleinecke 
Rezső, Moshammer Román, Seifert 
Róbert, Trébusz Pál és Willmúth 
Bódog, a filharmóniai társaság választ
mányi tagjai. 

Kedvezőtlen idő esetén a hang
versenyt szeptember hó 2-án, szerdán 
délután 6 órakor tartjuk meg. 

Kecskék és juhok. 

Az állatkerti tejcsarnok alatt három 
udvart látunk bekerítve, melyeken 
végigfut a sziklákról legördülő patak 
s ezzel egy sziklás völgy képét nyújtja. 
Az első udvarban, mely közvetlenül 
az állatkerti tejcsarnok alatt fekszik, 
magyar juhokat látunk, melyek közül 
a hosszú, pödrött szarvú „racka" egyik 
magyar specialitásunk. Díszes, szép 
példány, különösen a kos. 

Ez a fajta kiveszőben van hazánk
ban, mert a nagy uradalmakban 
szívesebben a finom gyapjas külföldi 
fajtákat tenyésztik. 

A második, középső udvarban kül
földi juh-fajok vannak. És pedig itt van 
a legkisebb fajta, az északnémet
országi „Heidschnucke" amely feketés 
bundát hord. Másutt, mint Észak
németországban, nem igen tenyésztik. 

A legnagyobb juh-faj a kirgiz-juh, 
melyet Déloroszországban és Szibéria 
nyugati részeiben, a kirgizek földjén 
tenyésztenek. Ott találjuk a kövér-
farkú juhokat, melyek a keleti népek 
vidékeiről valók. Itt vannak végül a 
tiszta fekete karakul-juhok. A karakül-
juhok bárányai adják az asztrakán-
prémet. 

A legalsó udvarban, melyet a közön
ség a leggyakrabban látogat, még 
egy nevezetes kecskét találunk, mely 
Afrikából, Núbiából került hozzánk. 
Teste fehér, feje pedig tiszta fekete. 
Szép, szelid állatok, melyek a közön
ség hívására mindig odaszaladnak 
a drótsövényhez, mert nagyon jól 
tudják, hogy cukrot meg kenyeret 
kapnak az állatkert látogatóitól. 
Versenyzik ebben velük néhány kül
földi kecske-fajta, amely a juhokhoz 
hasonló, mert szarvatlan. 

Kicsiny szarvú a képünkön bemu
tatott keletindiai Member-kecske, mely
nek tiszta fekete a színe, a Núbiából 
idekerült keskenyorrú fehér és barna 
foltos kecske, amelyet ha közelebbről 



megtekintünk, noha szarvat nem visel, 
könnyen megkülönböztethető a juhok-
tól, főképen azért, mert hosszú, lógó 
fülei vannak. A kecske-fajtákat álta
lában nem lehet könnyen megkülön
böztetni a juh-fajtáktól, de a meg
különböztetést még a laikus is köny-
nyen megteheti, ha a fülekre tekint. 
A juhoknak ugyanis nincsenek hosszú, 
lógó füleik. 

A mi európai kecske-fajtánk a nagy 
sziklahegy hátsó oldalán van el
helyezve egy nagy bekerített sziklás 
területen, ahol számos fehér angora-
kecskével, a Pireneusokban vadon 
élő s a kőszáli bakokhoz hasonló 
barna kecskékkel együtt élnek egy 
társaságban. Szomszédjukban vannak 
az Appenninekről való kőszáli kecs
kék, melyek világos barnák. 

Mindezek eltérnek az előbb emlí
tett s az állatkerti tejcsarnok közelé
ben elhelyezett kecskéktől, amennyi
ben kivétel nélkül hatalmas, kifejlő
dött szarvakat viselnek. Még pedig 
nemcsak a bakok, hanem a gidák is. 

HÍREK 

Virágzik a csavar-pálma. Ő Felsége 
a király több szép és ritka növényt aján
dékozott annak idején a budapesti állat
kertnek. A király ajándékai közül a 
gyönyörű csavar-pálma (Pandanus 
candelabrum) most virágzik a pálma
ház főrészében. A csavarpálmának 
Madagaszkár szigete a hazája. A 
virágja, mely hatalmas, krémszínű 
s fürtöt alkot, nagyon feltűnő és 
érdekes. 

Eladó kis oroszlánok. Az állat
kertnek ez idő szerint négy kis orosz
lánja van, amelyeket a közönség is 
jól ismer, mert nemrégen még a 
majomház előtt lévő réten voltak el
helyezve, ahol a közönség is gyakran 
játszott velük. A kis oroszlánok meg
nőttek egy kicsit, karmolni kezdenek 
s ezért már ketrecbe kellett zárni 
mind a négyet. Most a kis ragadozók 
házában vannak elhelyezve. Kilátás 
van arra, hogy az egyik oroszlán
anya ismét fiadzani fog, ezért az 
igazgatóság szeretné eladni az előbb 
említett oroszlánok közül kettőt
hármat. A kis oroszlánok darabja 
100—150 koronába kerül. 

Evi b á n a t a . A majomháznak mind a három 
férfi ápolóját behívták a háborúba. Az Évi 
cs impánz különösen szerette az egyik ápolót, 
aki vele folytonosan foglalkozott és játszado
zott. Ennek az ápolónak elmenetele után Évi 
nagyon búsult. Három-négy napig nem akart 
enni, nem akart játszani. Mindenkihez goromba 
és illetlen volt és sokszor búslakodott, úgy
hogy az állat állapota sok gondot okozott az 
igazgatónak. Többszöri próbálgatás végre arra 
az eredményre vezetett, hogy a majomház 
szakácsnéjára bízták Évit. Ugylátszik, hogy ez 
a változtatás ismét kedvére volt a kedves kis 
csimpánznak, mert azóta láthatóan fölélénkült. 
Most már minden délelőtt, amikor a kertbe 
kivezetik, örül s v idáman hintázik kint a 
réten. 

A cserebogár biológiája. Mindenki 
tudja, milyen kártékony a cserebogár, 
de csak kevés embernek volt alkalma 
látni ezt a bogarat lárva állapotában. 

Az akvárium előcsarnokában a csere
bogár nagyszerű biológiája látható: 
itt nemcsak a petéket, de az első, a 
második, a harmadik s a negyedik 
esztendőben fejlődött lárvákat, majd 
a kifejlődött cserebogarat is láthatni. 
Nagyon érdemes a megtekintésre. 

Kis hattyúk. Általános érdeklődést 
keltenek az állatkertben a fiatal 
hattyúk, melyek most már rendesen 
a nagyok társaságában mutatkoznak 
a nagy tavon. Egy pár fekete hattyú 
vezet négy pelyhes fiókát, egy pár 
fehér hattyú pedig három fiókát. 
Érdekes jelenség, hogy úgy a fehér, 
mint a fekete hattyú fia kezdetben 
fehér szinű. A fehér hattyúk fiataljai 
sötétszürkék lesznek s csak életük 
második esztendejében kapják meg 
tiszta fehér tollazatúkat. A fekete 
hattyú fiai már első évükben tiszta 
fekete tollazatot nyernek. A mi kis 
hattyúink most vannak az átmeneti 
stádiumban, amikor a pelyheket vesz
tik és sötétszürke tollazatot kapnak. 

A közkedvelt Philodendron pertu-
sum C. Koch vagy Monstera deliciosa 
Liebm. nevű hálás szobanövény, 
melynek Mexikó a hazája, most virág
zik a pálmaház több részében. Külö
nös virágja a pálmaház minden láto
gatójának feltűnik, még pedig legjob
ban a nagy medence környékén lévő 
hatalmas példányon. 

SZERKESZTŐI ÜZENETEK. 

K. Olga. A fénykép nem vélt be. Nem 
eléggé tiszta aho.z, hogy jól lehessen repro
dukálni. 

N. F e r e n c . Köszönjük a szíves megemlé
kezést. 

0 . Margit . Jónásról, a vízilóról A Természet 
hoz hosszabb s igen érdekes cikket. 

Lisztkukacokat kérünk 
Éneklő madaraink részére szeretnénk 
hetenkint 5 liter lisztkukacot venni és 
kérünk ajánlatot. Szívesen fogadunk 
kevesebbet is. Ajánlatok az Állatkert 
Igazgatóságához címzendők. 

A kiadásért felelős: RAITSITS EMIL 



A z állatkerti szimfonikus zenekar műsora 
1914. augusztus 25-én, kedden: 

Délután 5—7-ig 
1. Kraul: 
2. Schubert: 
3. Eysler: 
4. Meyerbeer: 

5. Kéler: 
6. Schubert: 
7. Fali: 
8. Irving: 

o 
1. Rossini: 
2. Donizetti: 
3. Mascagni: 

4. Bellim : 
5. Puccini: 
6. Ver<//.-
7. Verd/. 

8. Leoncavallo : 
9. Puccini: 

10. Puccini: 

Lobogónk — Induló 
Rosamunda — Nyitány 
A nevető férj — Keringő 
A hugonották — I. felv. befejezője 

Romantique nyitány 
Stándchen 
A kedves Augusztin — Egyveleg 
Rag-time Violin — Twostep 

Este 8—11-ig 

O P E R A - E S T É L Y 
A szevillai borbély — Nyitány 
Lammermoori Lucia — Ábránd 
Parasztbecsület — Nagy ábránd 

Norma — Nyitány 
Tosca — Ábránd 
Traviata Ábránd 
Aida — Ábránd 

Bajazzók — Ábránd 
Bohémélet — Ábránd 
Pillangó kisasszony — Ábránd 

Karnagy: WIESCHENDORFF HENRIK tanár, 
a m. kir. Operaház tagja. 

1914. augusztus 27-én, csütörtökön: 
D. u. 5—7-ig 

1. Hollander: 
2. Boildieu. 
3. Nesvadba: 
4. Groszmann, 

5. Suppé: 
6. Mascagni: 
7. Mader: 
8. Komzák: 

1. Kretschmer: 
2. Beethoven: 
3. Mascagni: 
4. Goldmark: 

5. Wagner: 
6. a) Grieg: 

b) Volkmann 
7. Koschat: 
8. Liszt: 

9. Flotow: 
10. a) Verdi: 

b) Offenbach 
11. Nessler : 
12. Lincke: 

Metropol induló 
A fehér hölgy — Nyitány 
Loreley — Parafrázis 
A vajda szelleme — Csárdás 

Könnyű lovasság • 
Parasztbecsület — 
Stella — Keringő 
ABC — Egyveleg 

Nyitány 
Előjáték és Siciliána 

Este 8—11-ig 

Karnagy: 

A Folkungok — Koronázási induló 
Egmont nyitány 
Fritz barátunk — Intermezzo 
A házi tücsök — Ábránd 

Rienzi — Nyitány 
Solvejg dala 
F-dur szerenád — Keringő 
A wörthi tavon — Keringő 
I. magyar rapsódia 

Martna — Nyitány 
Traviata — Praeludium 
Hoffmann meséi — Barcarola 
A sákkingeni trombitás — Ábránd 
Sziámi őrjárat — Jellemkép 

WIESCHENDORFF HENRIK tanár, 
i m. kir. Operaház tagja. 

1914. augusztus 26-án, szerdán 
D. u. 5—7-ig 

Induló 1. Lehár: 
2. Reissiger: 
3. Metra: 
4. Mendelssohn 

5. Verdi: 
6. Eilenberg: 
7. Zeller : 
8. Strauss: 

1. Ippolitow : 
2. Berlioz: 
3. Beethoven: 
4. Wagner. 

5. Mozart: 
6. Jarnefeldt: 
7. Goldmark: 
8. Meyerbeer. 

Lyuk, lyuk, lyuk 
Nero — Nyitány 
Szerenád — Spanyol keringő 
Szentivánéji álom — Ábránd 

Aida — Kar és befejező 
Feketeerdei malom — Jellemkép 
A madarász — Egyveleg 
Egy szív, egy lélek — Mazurka 

Este 8—11-ig 
Cortége 
Római Karnevál — Nyitány 
Prometeusz — Ballet (4. és 5. 
Tannhauser — Nagy ábránd 

Don Jüan — Nyitány 
a) Berceuse, b) Praeludium 
Scherzo op. 45. 
A próféta — Ábránd 

tétel) 

9. Weber: Öröm nyitány 
10. Wieschendorff: A duna partján — Keringő 
11. Komzák: Klasszikus és kedélyes — Egyveleg 
12. Liszt: Galopp chromatió,ue 

A Budapesti 
Filharmóniai 
Társaság :: :: 

]ótéhonycélú Hangversenye 
a hadbavonultak csa
ládtagjai és a háború 
folytán kereset nélkül 
maradtak javára :: :: 

191V. évi szeptember hó 1-én, kedden 
kedvezőtlen idő esetén 
szeptember hó 2-án,, 
szerdán :: :: :: :: :: ;:. 

délután B 
Belépőjegy 1 K. Fenntartott ülőhely 2 K. Jegyek 
előre válthatók augusztus hó 27-től kezdődően 

a főbejáró pénztárainál. 



A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLATKERT HELYSZÍNRAJZA 

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 villamos vasút. 
— F. J . földalatti villa
mos vasút. Omnibusz. 
A térképen látható számok az 
útmutató szövegére utalnak. 
— > - az útmutató leírásában 

követett útirány 
KI. = klozel. 

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

IÜ. Antilopok 
11. Bölények 
12. Ciikorkaárusitás 

13. Kapu 
14. Néprajzi gyűjte

mény 
15. Vastagbörüek 
Ifi. Zsiráfok 
17. Turista-út 
18. Vendéglő 
19. Tevefélék 
20. Disznófélék 
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 
Hüsitő italok árusí
tása 
Vidrató 
Várrom 
Fókató 
Jegesmedvék 
Turista-út 
Rozsomák 
Nyestfélék 
Rénszarvasok 
Norvég ház 

41. Hófajdok 
48. Alagút-átjáró 
49. Bejárat a mozgófény

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

madarak 
56. Madarak háza 

57. Dohányárasitás 
58. Falusi gazdaság 
59. Akvárium 
60. Terrarium 
61. VcndéglőVspolarits és 
62. Kávéház /Maloschife 
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 
•iüüiiüüüiii 

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 emléktárgyuk jutányos áron kaphatók 


