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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-

