
117" 

Nachod Károly, tisztviselő 
Widder Péter, V., Zrinyi-utcza 4. 
Widder Henrik, „ 4. 
Leichtmann Jenő, V., Alkotmány-utcza 31. 
Seháffer Bódog1, gabnacsarnok 
Widder Mór, V., Dorottya-utcza 12. 
Braun Nándor, V., Mária-Valeria-utcza 14. 
Tisch Dávid, Bécs, IX., Hörl-utcza 11. 
Steiner M. J. , V., Dorottya-utcza 12. 
Kérni Jenő, V., Zrinyi-utcza 4. 
Balassa Gyula, II., Toldy-Ferencz-utcza 14. 
Rosner Ármin, hiv., VII., Síprutcza 12. 
Tisch Dávid, nagyfuvaros, VIII., Orczy-út 

1 8 - 2 0 . sz. 
Meghalt: 

Markutz József, 1894. évben, 
id. Sándy Gyula tanár. 

VEGYESEK. 
Pályázati tudósítások. A verses művek tavalyi pályázatára 

érkezett dolgozatok az illető szerzőknek rendelkezésére állanak, 
a hivatalos órákban a jelige és a költemény czímének elmon-
dásával a mű visszavehető. A „Szeresd az állatot" czímü mű 
kiadható az „Állatok Oré"-ben, a szokásos tiszteletdíj mellptt, 
ha a szerző beleegyezését adja. A többi vers, ha októlDer else-
jéig nem kérik vissza, megsemmisíttetik. A biráló-bizottság 
ítélete az „Állatok Őre" ez évi első száma negyedik lapján 
olvasható. 

Az állatvédelmi ügyért lelkesen buzgó hölgy. G y o r o k i A n d -
rényi Kálmánné úrinő Aradról levélben felszólította az országos 
egyesületet, hogy létesítsen fiókot Aradon, és e czélból 40 
tagot gyűjtött Árad városában. Nevezett úrinő Arad városá-
nak legelőkelőbb úricsaládjai közé tartozik és minden humá-
nus intézménynek a legbuzgóbb szószólója. Nincs emberbaráti 
társulat, philant'ropikus együttműködés, a hol ő mint adakozó 
nem szerepelne. O, a ki az emberi nyomort nagyon jól ismeri, 
szükségét látta annak, hogy azokért, kik szólani nem tudnak, 
de az emberek jólétéért dolgoznak, az irgalom szavát fel-
emelje. Itt is mutatkozott a már többször felemiitett tapasz-
talat, hogy az állatvédő mindig embervédő is. De nem for-
dítva, mivel hány úriasszony és úricsalád volt ott is, ki nagyra 
van a női, gyermekkerti , ápolda egyesületeivel, de nem akart 
semmitsem tudni az állatok védelméről; az emberek tudnak há-
lálkodni, az újságok kidicsérnek, nevet és dicsőséget szerezhet az 
ember magának, de az állatok, azok nem csókolhatnak keze t ; 

A j á n l ó : 
Nagy Jenő 
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Knoll Lenke. 

Konnert József. 




