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évenkint fog megjelenni, holott 8 évig havonként jelent meg. 
Eddigi szerkesztője Schilling Máry úrhölgy ő méltósága, ez egye-
sület elnöke volt. 0 agg kora miatt visszalép a szerkesztőségtől 
és most nem találnak más szerkesztőre. 5. «Androklus» A régi 
drezdai egyesület havi közlönye. Negyedévi folyóiratok-. «Cimbria» 
a schleswigi egyesületnek közlönye. 2. A «Kölni folyóirat» 6-szor 
jelenik meg évente. 3. A gráczi egylet «Vierteljahrschri/t»-je. A 
berlini «Thierbörse» hetenkint hoz valamit az állatvédelemről 
azon czim alatt: «Thiersehutz-Archiv». Ezen folyóiratok az egye-
sületi tagok rendelkezésére állanak. 

Elhalt tagjaink. 
A halál nagy kaszálást vitt véghez ez évben. Rendes tagjaink 

közül tizenöten haltak el. A kultura szelleme kell hogy szomorkod-
jék rajtuk, mivel a miveltségnek nagyobb fokára emelkedett egyé-
nek vesztek el állatvédő tagjainkban. Ilyen nagy veszteséget érez-
tünk gömöri Havas Sándor egyesületi tiszt, elnök elhalálozásával. 
Ö egyik vezérünk, munkás dolgozótársunk, ékesszóló felolvasónk 
vala, ki addig, mig^ a betegség le nem nyomta, rendes látogatója 
volt üléseinknek. Épp ily nagy veszteség érte az állatvédelmi 
ügyet nagy nevü és híres külföldi tiszteletbeli tagjaink elhalálozá-
sával: Behneke a hamburgi egyletnek 54 éven keresztül működött 
titkárának, Berg-h Henrik a New-Yorki egylet titkára, Kühtmann 
a brémai egylet elnöke és a gyermekvédő-egyletek megalapitója 
és végtére Heg^erle Miklós a bécsi egylet nesztora elhalálozása 
által. 

Vegyesek. 
Állatvédelem Francziaországban. 

Francziaországban az állatvédelem kiváló figyelemben része-
sül. Nevezetesen arra törekednek ott, hogy már a gyermekekben 
felébreszszék a részvétet és könyörületet a leggyámoltalanabb 
teremtmények az állatok iránt. A népiskolák hivatalos tanterve 
előírja, hogy a morál tanításánál évente tárgyaltassanak: az em-
berek kötelességei az állatokkal szemben, a madárfészkek védelme, az 
állatkínzás, az állatvédöegyesiilet. Sok helyen a tanulók összeállottak 
«Tanulók állatvédő egyleté»-vé. Ilyen egyletek alapítását legújabb 
időben egy közoktatási miniszter (Spuller) a pronvincialis iskola-
hatóságoknak köriratban ajánlotta. 

A minister ebben igy szól: 
«Az állatvédő egyesület ráirányította figyelmemet arra a kö-

rülményre, milyen nagy becse van a «Tanuló-Ál latvédőegyesületek» 
alapításának. Ilyen egyesület már több departementban fennáll 
és szép eredményeket ért el. Hasznára vannak a mezőgazdaság-




