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nak, a mennyiben a hasznos állatokat védte ; továbbá jó hatással 
vannak a tanulókra magukra, mert rábírja őket, hogy az állatok 
iránt türelmet és szelídséget tanúsítsanak. Ezért örülni fogok, ha 
látom, hogy még több ilyen egyesület alakul. A tanítóknak aján-
lom, hogy mindenütt, a hol könnyen lehet, tanuló-állatvédőegye-
sületek alapítására ösztönözzék az ifjúságot. Mindazon tanítóknak, 
kik a «mezőgazdasági oktatás» körében kiváló eredményekre ki-
tűzött állami dijakért versenyezni akarnak, kiválóan ajánló lesz, 
ha az állatvédőegyesületek ügyének szolgálatokat tettek.» 

Az állatvédőegyesületek számára a miniszter a következő 
alapszabályokat a ján l ja : 

1. §. Az n—i iskolában állatvédő-egyesület alakult. 
2. §. Ezen egyesületnek czélja a madarakat és más állatokat 

védelmezni és a házi állatok sorsán, a mennyire lehet, könnyitni, 
továbbá a tanulókat idejekorán rászorítani az állatok iránti köte-
lességek teljesítésére. 

3. §. A tanulók, kik az egyesület tagjai, kötelezik magukat 
arra, hogy a házi állatokkal jól, igazságosan és könyörületesen 
fognak bánni. Sohasem nyugtalanítják, ijesztik vagy ingerlik őket. 
Az üldözött vagy bántalmazott állatoknak pedig védőjükként 
lépnek fel. 

4. §. Az egyesület kiterjed az iskolát látogató összes tanu-
lókra. Elnöke mindig egy osztálynak sorshúzással választott két-két 
tanulója. Minden három hóban uj választás tartatik. Az egye-
sület a tanitó felügyelete alatt áll. Az egyesület körül érdemeket 
szerző tanulók jutalmakat kapnak. A ki madárfészket ver le, vagy 
valami állatkínzást követ el, szigorú intést kap, azon felül a tanitó 
bizonyos számú jó jegyet elvon tőle. Ismétlés esetén a szülők, 
szükség esetén a polgármester értesítést kap róla. 

5. §. Az egyesület tagjai igyekezni fognak arra, hogy a kár-
tékonyoknak elismert állatoktól megkülönböztessék azokat, melyek 
nem hasznosak ugyan, de kárt sem okoznak. Az utóbbiakat szin-
tén részesitik védelmükben. 

6. § Az egyesületnek olyan gyermekek is tagjai lehetnek, kik 
még nem járnak iskolába, úgy szintén olyanok, kik már elvégez-
ték iskoláztatásukat. 

7. §. Ezen alapszabályok helybenhagyás végett a tartományi 
iskolafelügyelöhöz terjesztetnek föl. 

Az első «Tanuló-állatvédő egyesületeket® az 1867-ik évben 
alapították. 

A «Thierfretmd» után. 

Állatvédelmi iskolai falitáblánk. 
Ez a csinos és költői ihlettséggel készült képünk czinko-

photographiai uton kisebbítve sokszorosittatott és 50 kr. csekély 
díjért az egyleti helyiségünkben kapható. Nagyon ajánljuk egyleti 
tagjainknak nemcsak azért, mivel az állatvédelem nemes eszméjét 
kifejezi, hanem azért is, mivel csinos szobadíszül szolgálhat. A 
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festő Weixlgártner Vineze tanár úr, maga készítette e sokszoro-
sításokat, mi szívességet teszünk és elárusítjuk. 

Állatvédelmi hagyatékok. 
Vannak egyesületek, úgy mint a bécsi, melyben ezen czim 

állandó rubrikát képez, minden évben folynak néhány száz, hol 
ezer, hol néhány ezer forint az egyleti pénztárba. Nálunk 
ritka fehér holló gyanánt fordul az csak elő. De legyünk megelé-
gedve avval is, hogy egy vagy a másik után jő mégis. Két évvel 
ezelőtt Matolay Frigyesné hagyományozott '200 forintot, most pedig 
meglepettünk, hogy Szirmai/ Johanna urnő Kassáról egy darab 
ezer forintos arany járadék kötvényt, hagyott az állatvédő egye-
sületnek Budapesten. A nemesen gondolkozó urnő az általános 
irgalomnak, az általános könyörületnek volt hive, látjuk azt abból, 
hogy ő a felebaráti intézményeket: kórházakat, nevelőintézeteket, 
a nyomorban küzdő emberiséget első sorban ajándékozta meg, de 
azért azon lényekről, melyek szóval nem, de igenis érzéssel meg 
vannak áldva, nem feledkezett meg, hogy azokat is kell óvni, kell 
védeni, és az emberiségnek azon részétől, mely könyörtelen és 
durva, kell oltalmazni. A fölvilágosultság szelleme, mely már földi 
élete alatt kísérte, lebegje felszállt lelkét — ott a túlvilágon — 
is körül és azon magot, melyet ő hagyományaival széthintett, hoz-
zon százszoros gyümölcsöt. Legyen neki könnyű a föld. 

200.000 forintos hagyaték. 
Hegerle Miklós, a ki Castellivel 50 évvel ezelőtt a bécsi egy-

letet alakította és azóta folyton tevékeny részt vett a védelmi 
eszmék terjesztésében, 90 éves korában Bécsben elhunyt. Összes 
vagyonát, mely 200,000 frtnál többre rug, a bécsi állatvédelmi 
egyletnek hagyta. Mint föörökös, az egylet köteles több ember-
baráti egyesületnek, stipetumoknak, elaggott személyeknek az 
egyszer és mindenkori és az évente járó illetményeket kiíizetni. 
Az összes hagyatékok kifizetése után a bécsi egyletnek még min-
dig 90.000 frt tisztán marad. 




