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A kitelepített európai bölények. 
A visegrádi királyi vadaskertbe ki
telepített európai bölényeknél Manci 
tehénen a reményteljes állapotot ész
lelik, evvel szemben a Vilma és 
Szegfű üszőn még a vemhesség tünetei 
nem láthatók. A bölénykitelepítés 
eredményességének fokozása miatt, 
egy idegenvérű európai bölénybika 
beszerzése miatt tárgyalások folynak, 
mely a legnagyobb valószerűség mel
lett csere útján lesz keresztülvihető. 
Bölénybikára vonatkozólag külföldről 
a magyar királyi vadászhivatal főnöke, 
nemeskéri Kiss Géza már ajánlatot 
kapott, erre vonatkozólag az állatkert 
vezetősége a főváros tanácsához 
javaslatot felterjeszt. A bölénycsere a 
legnagyobb valószerűség mellett a ta
vaszi hónapokban végrehajtható lesz. 

Téli sport az állatkertben. A hideg 
időjárás állandósulásával az állatkerti 
korcsolyapályán nagy az élénkség. 
Minden jégnapon a korcsolyázó kö
zönséget katonazenekar vidítja. A 
közönség tömegesen váltja ki az állat
kerti bérletjegyeket. 

Vadmalacot kér az állatkert. A 
kommün idejében az állatkertünkbe 
hurcolt sertésvész folytán a vaddisznó-
állományunk teljesen kipusztult. Azóta 
sajnos, nem voltunk abban a hely
zetben, hogy vaddisznót beszerez
hessünk. Most a magyar vadász

közönség hathatós pártfogását kérjük, 
amidőn a vadászterületükön befogott 
szopós vagy fiatal vadmalacot kérünk. 
A vadmalacokon kívül szívesen veszi 
állatkertünk, ha kisebb ragadozó
vadat ajándékba kaphatunk. 

Rackajuh. Az állatkert igazgatósága 
három rackaanyaállatot és egy racka
kost vásárolna. Szíves ajánlatot kérünk 
az állatkert címére. 

A fókák beszerzése. Az állatkert 
vezetősége már régen szeretett volna 
fókákat beszerezni, hogy a fókató a 
nagyközönségnek újból kedvenc lát
ványossága legyen. A fókák beszer
zésére vonatkozólag a tárgyalások 
folynak. A fókák tartása nem oly 
egyszerű, mint azt az első pillanat
ban hinnők, mert a fókák részére 
külön kell a Keleti-tengerből halakat 
hozatni. A régebbi időben minden
nap gyorsvonattal érkezett meg a 
tengeri halszállítmány. Most is evvel 
a tervvel foglalkozik az állatkertünk 
vezetősége. A legnagyobb valószerű
ség mellett, mert a schönbrunni állat
kert is halakat fog beszerezni a fókák 
etetésére, a halakat naponta a bécsi 
hajó fogja állatkertünknek szállítani. 
Amint a fókavásár megtörtént, a nagy
közönséget idejében értesíteni fogjuk. 

Az állatkerti alsó aquarium. Ten
geri halak, illetőleg tengeri állatok 
hiányában az állatkert vezetősége az 
alsó aquariumot jobb jövő reményé
ben, mint köztudomású, bezárta. A 

külföldi államokkal a kereskedelmi 
forgalom megindult, így állatkertünk 
vezetősége sem akar visszamaradni. 
Auer Károly állatkerti felügyelőt 
Fiúméba és Triesztbe küldi, hogy 
megkezdje a tárgyalásokat a tengeri 
állatok beszerzésének és szállításá
nak módozatai miatt, Amint sikerül 
tengeri állatokat beszerezni, úgy az 
alsó aquariumot újból megnyitjuk. 

Kiss Dezső: „Hazám" című vers
kötete nyomdatechnikai okokból 
január hó végén hagyja el a sajtót, 
amikor az előfizetők a tartalmas és 
csinos formájú könyvet megkapják. 
A verskötet ára 40.000 korona, mely 
lapunk kiadóhivatala útján is meg
rendelhető. 

A vizsla és tanítása. Minden 
magyar vadászember örömmel fogja 
fogadni Ötvös Balázs új könyvét, 
mely A vizsla és tanítása címmel 
most jelent meg. A legkitűnőbb magyar 
vizslaszakértő vadászok egyike is
merteti benne vonzó formában mindazt, 
amit a vizsláról, annak különböző 
fajtáiról, azok testi és szellemi tulaj
donságairól, tanításának módjáról, 
használhatóságáról s mindezt magyar 
vadász szempontjából tudni kell. A 
könyvhöz a magyar vadászirodalom 
nagymestere, Bársony István írt 
melegen ajánló előszót. A Franklin-
Társulat igen szép kiállításban bo
csátja közre a könyvet. Ára 56.000 K. 

Akinek az előfizetése lejárt, az 
szíveskedjék a mellékelt utalványon 
az előfizetési díjat beküldeni, ne
hogy a lap szétküldését beszüntessük 
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