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A svájci újságírók látogatása 
állatkertünkben. 

Amíg a budapesti sajtó némelyik 
orgánumában nem a legkedvezőbb 
hangon írnak állatkertünkről, addig 
a nálunk járt külföldiek mindig el
ismerőleg nyilatkoznak kultúrintéz
ményünkről, így a svájci újságírók 

i is, akik május hó 29-én látogatták 
meg állatkertünket, tetszésüknekadtak 
kifejezést és igen csodálkoztak, hogy 
állatkertünk annyi csapás után még 
annyira népes állatállománnyal bír. 
Állatkerti sétájuk közben feltűnt a 
svájci vendégeknek, hogy az ado
mányok nálunk jelezve nincsenek. 
Kérdésükre az volt a válaszunk, 
hogy nálunk legfeljebb apróbb álla
tokat adományoznak. Olyan mecéná
sunk alig akad, aki értékesebb állattal 
vagy pénzadománnyal segítené, mint 
ahogy az külföldön szokásos, állat
kertünket. A mult évben fordult elő 
egy emlékezetes eset, amikora fővárosi 
cirkusz bérlői 30.000 koronát ado
mányoztak az állatkertnek. A svájci 
újságírók csodálkoztak kijelentésün
kön, mert őnáluk ez mindennapi 
dolog. Náluk mindenki szereti állat
kertjüket s mindenki anyagi módjá
hoz képest adományokkal támogatja. 
Az ottani újságok is bizonnyal sokkal 
hazafiasabb szellemben, más hangon 
is írnak állatkertjükről és szeretettel 
támogatják kultúrintézményeiket. 

A legutóbbi időben elhunyt állat

barát a baseli állatkert részére 800.000 
svájci frankot hagyományozott, hogy 
azt helyreállítsák és felfrissítsék. 
Reméljük, hogy hazánkban is lesznek 
olyanok, akikre e példa ragadós lesz, 
hiszen a magyar szereti a külföldit 
utánozni. Talán tévedek feltevésem
ben ? Lehet, mert a múltban főleg 
azt tapasztaltuk, hogy a külföldiektől 
legkevésbé a jó tulajdonságokat vesz-
szük át. 

HÍREK 

Az állatkertünk magyar kutyái az 
ebkiállításon. Az ebkiállításon cso
portosan kiállított magyar kutyáink 
a látogatóközönségnek igen tetszettek 
és elismerő oklevelet nyertek ver
senyen kívül. A másoknak tulaj
donában levő, de az állatkertben 
tenyésztett kuvaszokkal a tenyésztői 
csoport I. díját értékes tiszteletdíjjal 
együtt nyerte el. Az állatkerti kuvasz
állományigentökéletes tenyész kuvasz 
kannal gyarapodott, amelyet Bohus 
Ábris adományozott állatkertünknek. 
A fedező hím megfelelő feltételek 
mellett a magyar kuvasztenyésztők 
rendelkezésére áll. 

Fiatal maki-majom. A majomket
recben nagy látványosságot nyújt 
a fiatal maki-majom, amint anyjába 
csimpaszkodva tekinget a látogató
közönség felé. A fiatal csecsemő 
majom oly szorosan hozzáfűzödik 

anyjához, hogy csak^pontosabb meg
figyelés után láthatjuk meg az anya
állat szőrzete közül kikandikáló apró 
maki fejecskéjét. Az anyaállat félti 
nagyon kicsinyét, miért is rendszerint 
a ketrec egyik félreeső sarkába búvik. 

Farkás-kölykök. Az egyik nőstény 
farkasunk életképes kölyköknek adott 
életet; az anyaállat kicsinyeit oda
adással szoptatja, amelyeket a látogató
közönség, míg teljesen ki nem fejlődtek, 
nem láthat, mert az anyaállat igen *• H 
féltékenyen őrzi csemetéit. Még az 
ápolója sem tekinti meg őket, nehogy 
az anyafarkas kölykeiben féltékeny
sége folytán kárt tegyen. A szoptatási 
időszak után, amidőn a kölykök 
elhagyják az alom helyét, a látogató
közönség előtt is láthatók lesznek. 

Szimfonikus hangversenyek az 
állatkertben 1921. június 20-án veszik 
kezdetüket. A hangversenyek minden
nap V220 órakor kezdődnek. Karnagy 
Szikla Adolf, Wischendorf Henrik és 
Müller Károly. Az érdeklődő nagy
közönség figyelmét különösen a 
magyar-estékre hívjuk fel. Nemkülön
ben a zeneértő közönségünk nagy 
érdeklődéssel várja a Wagner-, Grieg-, 
Norvég- stb. estéket, valamint a zene
világ nevezetes művészeinek felléptét. 

Fényképkiállítás. Az Iparcsarnok
ban rendezendő fényképkiállításon 
állatkertünk is részt fog venni érdekes 
fényképgyűjteményével. A fénykép
kiállításra ez úton hívjuk fel az érdek
lődők figyelmét. 
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