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Battonyai Ödönné úrnő ivén: és pedig Battonyai Ödönné 5 frt, Bat-
tonyai Ödön 1 frt, Bignio Mariska 1 frt, Szabó Józsefné 1 frt, Thyr Edéné 1 
frt, Süss Nándor 1 frt, Süss Nándorné 1 frt, Szelestey Gézáné 1 frt, Radna 
Józsefné 1 frt, özv. Paulovitsné 50 kr. Összesen 13 frt 50 kr. 

Etlényi La jos ur 5 frt. Miletics M. Mária 5 frt, A Grimm Gusztáv ur gyűj-
tésében (21 frt 50 kr.) hnein volt a mult füzetben kimutatva, hogy Losonczy 
Elemér 1 fr t és Zabosy Róza 50 krt adott. A múltkori kimutatásban foglaltatott 
összesen 325 frt 65 kr. A mentőkocsi számára van most gyűjtve 379 frt 71 kr. 

Miután a mentőkocsi 7—800 forintba kerül, kér jük t. tagjainkat a 
gyűjtést szorgalmasan folytatni, hogy minél hamarabb megrendelhessük. 

IRODALOM. 
A vizs la idomitása. Irta Fónagy József, második javitott és bővített 

kiadás. E mü első kiadását már örömmel üdvözölték, annál inkább a bőví-
tet t és javitott kiadását, mely a beteg ebek gyógykezelésével még bővítve is 
van. Hét darab photografiával, köztük az állatkerti Fónagy-féle vizsla-kenellel. 
Benne foglaltatik mind az, a mi a vizsla neveltetésére, idomitására és vadá-
szatra való vezetésére vonatkozik. Vadász emberre nézve nélkülözhetetlen 
vezérkönyv, mely annál becsesebb, mivel nemcsak az egészséges vizslávali 
bánásmódot, hanem a beteg ebek részletes gyógyítását tartalmazza. A leg-
melegebben ajánlhat juk e csinosan kiállított könyvet a vadász emberek figyel-
mébe. Az Athenaeum kiadásában igen diszes vászonkötésben és finom papirra 
nyomatva jelent meg. Ára 3 frt. 

1896-ik évi naptárunk. Az O. Á. Egyesület képes naptára az 1896-ik 
vre megjelent uj, csinosabb köntösben és nagyobb alakban mint eddigi 

naptárunk. Gzimlapján »az általános könyörületnek nemes apostola* Rökk 
Szilárdnak jól talált arczképe látható, ez alatt egy túlterhelt szekeret látunk, 
melynek kocsisa a lovakat az ostor nyéllel fejbe üti, a rendnek őre felemelt 
kézzel a helyszínre siet, hogy e kihágás ellen fellépjen. A kép alatt jelszavunk 
olvasható: »Minden élő lény méltó a könyörületre.« Míg az előbbi kiadásnak 
czimlapja akármelyik gazdasági egyesületé is lehetett volna, addig a mostani 
czimlap tisztán az állatvédelmet ábrázolja; de szolgál általában a humaniz-
musnak is, mivel az élő lényre fekteti a fősúlyt, nemcsak az ember iránt 
hanem minden élő lényre, az állat iránt is legyünk könyörületesek. 

E füzettel veszik tisztelt tagjaink a jövő évi naptárunkat . Hozzon örö-
met, békességet, áldást tagjainkral Vigye az állatvédelmi eszmét világgá! 
Nyerjen meg minden /olvasót a humani imusnak e legifjabb gyermekére! ^ 

, KÖNYV'jji) 
Állatkerti jegyek. 

Tagjaink mérsékelt áru állatkerti jegyeket és pedig 20 krosat feLnőffék 
és 10 kros jegyet gyermekek számára a hivatalos órában kaphatnak. 

I V " Jaíius és augusztus hónapokban a hivatalos órák délelőtt 
10 tői 12-ig tartatnak, az év többi hónapjaiban hétköznaponként délután 
4-től 6-ig. 

Értesítés. 
A betűszedő strájk miatt nem jelenhetett meg az „Allatok 

Ore" 4-ik száma 3 ivnyi tartalommal, mint ahogy akartuk, hanem 
csak ilyen sovány terjedelemben. A középiskolák önképzőkörei-
nek dolgozatai igy tehát a jövő évre maradnak ; a mi késik nem 
múlik. 

E füzettel együtt veszik t. tagjaink az 1896-iki naptárunkat 
és a közgyűlésre való meghívónkat. 

Boldog karácsonyi ünnepeket és szerencsés újévet kívánunk 
tagjainknak. 




