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Téli kép az állatkertben. 
• • • 

Az állatkert a havazás, a tartós 
fagy beálltával megélénkül. A jég
pályán gyermekek és fiatal párok 
hódolnak a téli sport örömeinek. 
A mesterséges ródlipályát, úgy mint 
tavaly, nélkülöznie kellett a közön
ségnek, mert annak felállítási költségei 
tetemesre növekedtek és így az állat
kert vezetősége, szemmel tartva a 
takarékosságot, a legjobb akarat mel
lett sem állíttathatta fel. Amint a 
havazás az állatkert utait a szánká
zásra alkalmassá teszi, az apró 
lovakkal vont csilingelő szánkókon 
a fővárosi gyermeksereg örömmel 
élvezi a fővárosi közönség részére 
oly ritkán használható szánkózást. 
A téli fagytól megdermedt tagokat a 
közönség a fűtött állatházak és az 
emberi szem elé tavaszt varázsoló 
pálmaház felmelegíti s eközben élvez
heti, gyönyörködhetik az állatkert 
szebbnél-szebb és mindenkor tanulsá
gos látnivalóin. 

H Í R E K 
• • • 

Lómentőkocsi. Az állat- és növény
szeretet napja a gyakorlati állat
védelem célját szolgálta. Az ünnepély 
tiszta jövedelme és a lómentőkocsi 
gyűjtése eddigelé 148.903"40 K-t tesz 

ki. Folyó hó 10-én Bércei Jenő dr. 
fővárosi tanácsnok elnöklete alatt, 
Pékár Gyuláné, Baráth Zoltán, az 
Állatvédő Egyesület elnöke, Hubert 
Rezső állatkerti aligazgató, Gerva 
Frigyes, Maugsch Gyula és lapunk 
szerkesztője a lómentő intézmény 
létesítése érdekében értekezletet tar
tott. Az értekezleten Baráth Zoltán 
az Állatvédő Egyesület nevében fel
ajánlotta a javításra szoruló lómentő-
kocsit, melynek kijavítására és üzem
behelyezésének költségei fedezésére 
fog szolgálni a lelkes adakozók út
ján begyűlt összeg. A budapesti fő
városi tanács jóakaratú pártfogásával 
remélhető, hogy a lómentőkocsi a 
közeljövőben az állatkert igazgató
ságának hatáskörében üzembe lesz 
helyezhető. 

A majomház a leglátogatottabb 
a téli időjárás idején. A fűtött helyi
ségekben a látogatóközönség nagy
számban gyönyörködik a nemrég 
beszerzett és igen szépen fejlődő 
hatalmastestű lármás páviánokon, a 
bájostestű apró selyemmajmocskák-
ban, a groteszkalakú mandrilokon 
és a majomház többi, állandóan 
mókázó és a közönséget nevetésre 
bíró majmain. 

A legszebb ajándék a serdültebb 
gyermekek részére az állatkert aqua-
riumában berendezett szobaaqua-
rium. A szobaaquarium, a magasz
tos természetnek egy kis darabkája, 

a gyermekszobának mindenkor dísze, 
a serdülő gyermek figyelmét helyes 
irányban köti le és az aquarium 
kezelésénél szükséges műveletekkel 
a kötelességtudást megtanulja a gon
datlan gyermek elméje. A szoba-
apuariumok megtekinthetők az állat
kertünk aquariumában, ahol tetszés-
szerint, igen különböző színpompás 
halacskákkal népesítik be a mér
sékelt áron beszerezhető szoba-
aquariumokat. 

Gyarapodik a kis Jónás. A június 
havában világrajött vizilovacskánk 
most már féléves és testben erősen 
gyarapodik. Az abrakolásnál 17 óra
kor anyjával együtt vígan majszolja 
az eléjük szórt takarmányt, a szénát 
még nem igen kedveli, inkább fekvő
helyül használja, míg körülötte és 
alóla a szénát anyja mind fel nem 
ette. Ezidőtájt figyelheti meg közön
ségünk a legjobban. 

A téli vadászatok alkalmával be
fogott apró ragadozó, vagy rágcsáló 
emlős állatokat szívesen fogadja 
ajándékul az állatkert igazgatósága. 
A külföldi állatkertek ajándékozás 
útján gyarapítják állományukat. 

Mindenki váltson bérletjegyet az 
újesztendő beálltával. Az állatkert 
szórakoztat és tanít. 
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