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Knoll Lenke ivén: Nagy Jenő 5 frt, Schön Ignácz 5 frt,
Miletics Mária 5 frt, Jauluszné 2 frt, Vecseri István 50 kr.
Összesen 17 frt 50 kr.
Lobmayer Géza ivén: Lobmayer M. K 1 frt, Delmedico
1 frt, Lobmayer Carolin 1 frt, Farkas János 20 kr., Lobmayer
Géza 1 frt, Málits György 1 frt, Lobmayer 50 kr., Névtelenek
75 kr. Összesen 7 frt 45 kr.
Gruber Katalin ivén: Gruber K. 4 frt, Prohászka Mari 1 frt,
R. P. 50 kr., Roth Lajosné 50 kr., dr. Burghard 50 kr., Juratska
István 50 kr., Engel Teréz 50 kr., Petrovic Anna 50 kr., Ordódy
Anna 50 kr., Fischböck Ferenczné 50 kr., Holmayer Erzsébet
1 frt, dr. Heinrich Kálmán 2 frt, Báczfürdö igazgatósága 2 frt.
Összesen 14 frt.
Pénzt küldtek b e : Frölich Albinné 10 frt, Jurkiny Jenő 5 f r t ,
Grimm Gusztáv 21 frt 50 kr., Montecuccoli Emma gyűjtése
2 frt 20 kr. Összesen 38 frt 70 kr.
Összesen van aláirva 325 frt 65 kr.; ebből be van fizetve
155 frt 65 kr., mely összeg a Magy. Ipar- és Kereskedelmi BankRészvénytársaság V—VI. kerületi fiókosztályában 2175. f. sz. alatt
van elhelyezve.
Miután a mentőkocsi 750 frtba kerül, kérjük t. tagjainkat a
gyűjtést szorgalmasan folytatni, hogy esztendőre a mentőkocsit
megrendelhessük.
Kitüntetett rendörök. 50 rendőrt jutalmaztunk meg a közgyűlésünkön, de nem voltak azok közt azok, a kiket néhány választmányi tag szeretett volna látni. Ezek t. i. egyenes felszólításra
akadályoztak meg durva bánásmódot. Ki lévén merítve az erre
utalványozott összeg, néhány tag h a m a r o s a n ' 2 0 forintot adott
össze, és e pénzből:
Nagy Imre
Járóka József
. Szigetfy János
Benedek József
Vékony András
Dobrádi Vincze
Kristál István
Koger Károly
Ludra János
Kalesz Andor
nevezetű rendőrök kaptak két-két forintot, mely összeg a főparancsnok ur utján kézbesittetett az illetőknek.
Visszautasított állatvédelmi szabályrendeletek.
Három
évvel ezelőtt a főváros tanácsához, két évvel ezelőtt a földmivelésügyi miniszterhez nyujtottunk be egy fővárosi és egy országos
állatvédelmi szabályrendeleti tervezetet. Az utóbbi felölelte a
korábbi miniszteri rendeleteket mind és egy egyöntetű e l j á r á s t
kértünk különösen a vágómarha leölésénél divó kegyetlen s z o k á s o k
megszüntetésére. A fő- és székváros tanácsa nem fogadta el szabályrendeletü tervezetünket, hanem hivatkozva a meglevőkre, elutasított. A földmivelésügyi miniszter pedig 3 ives válaszában fel-
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szólít, hogy az állatorvosi egyesület szakvéleménye szerint több
tételen változtassunk, néhány pont pedig kihagyandó volna.
A mi a fővárosi szabályrendeletet illeti, azt újra, meg újra
kell beadnunk, mig czélhoz nem jutunk. A naponta előforduló
botrányos kinzások megszüntetésére a meglévő szabályrendeletek
nem elegendők, tapasztaljuk ezt naponként.
Az országos szabályrendeleti tervezetet újra át fogjuk dolgozni, a kihagyandókat ki fogjuk hagyni és az állatvédelmi álláspontunkat jobban ki fogjuk fejteni, hogy meggyőzőbb és világosabbak legyünk. Hiába, minden jóért, minden haladásért
küzdeni, harczolni kell. Ugy volt ez mióta a világ áll!
A «középiskolai» pályázataink. Tavaly 20 vidéki középiskolának küldtünk 5—5 forintot, hogy az «önképző-körök»-be egy
uj eszmét, az állatvédelmi eszmét, a humanitásnak eszméjét vigyék
be. A humanizmust, az emberi érzést az emberiségben kell ápolnunk, és szélesebb alapra fektetni. Ki állat iránt tanul emberséget, az felebarát iránt sohasem lesz kegyetlen és durva.
Az iskolák legnagyobb része örömmel fogott a munkához;
néhány igazgató és tanár köszönetet irtak és arra kértek, hogy
jövőben se feledkezzünk meg körükről, ők rajta lesznek, hogy
működésűk a nemes eszme érdekében minél eredményesebb legyen.
A 20 középtanoda közül 16 megfelelt a követelményeknek, a
mennyiben a megirt dolgozat vagy dolgozatokat beküldték, kettő
az «Értesitő»-vel beszámolt, félt, hogy a miniszter haragját kelti
fel vele — holott a pesti állami középtanodák egytől-egyig 5—6
dolgozatot is beküldtek, csak két intézet volt: a szombathelyi és
a mármaros-szigeti főgimnázium némán maradtak. Ha nem akartak a haladásnak nyomdokaiba lépni, akkor a küldött 5 forintot
is vissza kellett volna küldeniök.

