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és utóvégre az eszme még nem népszerű, az újságok még
nevetség tárgyává teszik, nem tanácsos tehát oly egyesület tagjává lenni, ahol csak a lelki megnyugvással kell megelégedni.
Kitüntetett állatvédők. Egyesületünk választmánya dicsérő
okmánynyal kitüntette gyoroki Andrényi Mária úrnőt nagyszámú taggyüjtésért, N e u m a n n A d o l f aradi gyáros urat,
kinek kezdeményezésére Arad városában a taglózás eltiltatott
és annak helyébe a leghumánosabb ölési módszer, a lőálarczczal való ölés behozatott. És végtére K o h l b a u e r
F e r e n c z tanár úrnak küldetett meg a dicsérő okmány, kinek
buzgó ügyszeretete a húmanus intézmények iránt lehetővé
tette, hogy Aradon egy állatvédelmi előadás tartható volt.
Állatvédelmi

előadás

Aradon.

Egyesületünk

választmánya

kiküldte igazgató titkárunkat, hogy Aradon előadást tartson,
ez meg is tartatott ez .év május hó 20 án az ottani Lyceum
nagytermében. A közönség főképpen tanárokból, néhány hölgy
és az ottani középtanodák tanulóiból állott
Anonym tudósítások. Tisztelettel értesítjük tagjainkat és
a nagy közönséget, hogy névtelen feljelentések, tudósítások,
kérdezősködésekre nem reflektálhatunk. Nem elég, hogy ott
meg ott, ezen meg amaz utczában ilyen botrányos kínzások
fordulnak elő, azokkal nem csinálhatunk semmit, a rendőrség
kinevet, ha ilyenekkel jönnénk,hiszen minden szekér jobb oldalán
az illető tulajdonos neve, lakása, kocsi száma olvasható, azt
le kell írni és beküldeni; továbbá tudni kell az észlelőnek a
nevét, ki, ha a kocsis tagad, mint rendesen, tanuként felléphet.
Könyveink

szép

kelendősége.

Az

egyesületünk

állatvé-

delmi könyvtárának első kötetét: „Ne bántsd az állatot" czímü
45 elbeszélést tartalmazó és K. Nagy Sándor törvényszéki biró
úr által irt könyvből újólag a biharmegyei tanszermúzeum 100,
az erdélyi magyar közművelődési egyesület pedig 50 darabot rendelt-. Ajánljuk e müvet, valamint a könyvtár második kötetét, „Gemmát", az önképző-köröknek beszerzés végett.
Azokból azután igazán lehet elbeszéléshez illő tárgyat kiböngészni. Egy-egy kötetnek az ára 40 kr., minden kötet be van
kötve, postán szállítva az első kötet 5, a második 10 krral
drágább.
Debreczeni

országos

tanszerkiállitás. A z

egyesületünk

is

fog ez érdekes kiállításon részt venni, a kiállítás augusztus
15-étől szeptember 15-kéig tart. Küldjük pedig összes kiadványainkat diszes kiállításban és az állatvédelmi falitáblánkat.
Könyvtárunk köteteit: „Ne bántsd az állatot" és „Gemmát"
ott 40 krért kaphatók lesznek.
Halászati kihágás. A földmivelésügyi miniszter kimondta,
hogy a halászatra jogosított engedélye nélkül bármily eszközzel, tehát a horoggal való halászat is tiltott cselekményt képez ;
s igy ezen kihágás az 1888: XIX. t.-ez. 65. §. a) pontja értelmében büntetendő.

