is bclekápcsóRTdtitt és 4 plakát szövegét átvette.
A plakatok arra hívják fel a közönség figyelmét)
bogy a gyengébb szervezetű, felesleges újszülött
kutyák és macskák megölésével szüntesse meS *
rettenetes kutya- és macskauyomort, nyáron láj"
sal el állatjait naponta • többször friss ivóvizz/;
védje a lovat, amely a nemzet egyik legfontosabb
vagyonága.
A kultuszminiszterhez eljuttatott beadvány el"
mondja azt is, hogy Szegeden világvárosi niv"n
folyik a szenvedő állat közvetlen védelme tanácsadás és megmentés által. A legkezdetlegesebb eS2>
közökkel — hiszen nem rendelkeznek jármüvekéi s fizetett alkalmazottaik nincsenek —, a !e®
súlyosabb anyagi küzdelmek árán, minden ke®'
vezmény, városi támogatás nélkül működik az ®
a eipq sarkaiból többeser lei és aranyérték kela'tbarát mentési akció öt év alatt közel 3000 k*
rült elő. k-i. ártalmatlanná tett valutacsempé- tyát és macskát mentett meg a szegedi Álla'"1'
rátok Egyesülete, olyan állatokat, amelyeket gaí"
szek, Hadjan Károly, Hegyi Tstván, Vertsák
dáik
nem tudtak, vagy nem akartak tartani. 1(5®°
István és Bíró János bevallották, hogy rendszesok esetben állatorvosi segélyt nyújtottak és ak°'
resen foglalkoztak valutacsempészéssel. Nagy- bor állatoknak gondosan kiválasztott, szigorú®"
laknál. szöktek át a határon és Makóra akartak ellenőrzött uj otthont biztosítottak.
menni, ahol az aranyékszereket értékesíteni
akarták.
Állatvédelmi
gyermekuzsonnák
'észit elsőrendű kivitelben szobafestést, mázolási
és butorfényezésí jutányos
árban
Cégtulajdonos:
Csátvi
Mihály
y»t©te»«,H uto» sa. mm.
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Román fálHUicsempfóz-társaságot
szálllteftak be A sieücdl ogíjfózségre
(A
Délmagyarország munkatársától)
Román állampolgár valutacsempészeket kísértek
be szombaton délelőtt a szegedi ügyészség fogházába. Két nappal ezelőtt Battonyán az egyik
vendéglőben a csendőrjárőr román szavakra
lett figyelmes. A vendéglő egyik asztalánál
egy négytagú társaság ült. A
csendőrjárőr
igazolásra szólította fel a románul beszélőket,
akik nem tudtak elfogadható magyarázatot
adni arra, hogyan kerültek Battonyára.
r

Á ösendőrségre kísérték őket, ahol kiderült,
Kogy a járőr valutacsempészeket fogott el. A
motozásnál a szakadozott kabátok belsejéből és

Hadjant és társait a csendőrség letartóztatta és szombaton kísérte be a szegedi ügyészség
fogházsába. Az ügyészségen minderi intézkedést megtettek, hogy a valutacsempészeket mielőbb a bndappstí valutaügyészségre szállítsák

fingóra és nyúlszőr

k a l a p

különlegességek

V. Vincze Mária klrakat*ban
Tisza L.-körut 42a

Az egyesület támogatja azokat, akik — ha sz«J
génysorsu emberek — elvállaljáík egy-egy áj'®
gondozását. Élelmiszerrel, szükség esetén ál'®?
orvosi segéllyel, a kutyák beoltási dijának és
adójának fedezésével. Az Állatbarátok Egy®6®'
lete eddig 3240 esetben vállalta beteg, teljesen®1'
hanyagolt, elüldözött állatok ápolását
.
— Igen sok fajkutya, értékes házőrző és P®'
kányfogó kutya — amelyek nagy gazdasági ér'
ket képviselnek s ugyanannyi adótárgyat is j®'®"'
tenek — megmentését Szeged városának kösí®*"
heti, mert elengedte 600 pengőt kitevő eba®0"
tartozásunkat — mondja a gondnokuő, majd e!®1^
séli, hogy ujabb aktuálitással szolgáljon: talaiv1'
zes házakban, árvizveszélyeztettc községekben
tatnak visszamaradt, vagy veszedelembe k®ril.
állatok után s megmentik a szegény, elhagy®
jószágokat. Állatkínzásoknál közbelépnek, kin?®J
mozzák a körülményeket, feljelentést tesznek *
állatkínzók ellen, lótulajdonosok figyelmét j®.
hívják kocsisaik kegyetlenkedéseire, nyáron, ,
hullámok idején hideg borogatásokat rakatna* .
pihenő lovak fejére s minden rendelkezésükre \
ló eszközzel kioktatják a közönséget az áll®'
ésszerű gondozására
.
Az oktatás legjobban bevált módja az
védelmi gyermekuzsonnák* meghonosítása
Ezeken az oszonnákon eddig 1200 szegedi és
gedvidéki iskolásgyermek vett részt. A gye.rn't
kek Ízletes uzsonnát kapnak s közben mesél0":
nekik arról, hogy a magyar gyermek nem k(0(F
na az állatot, a gyengébbet, hanem megvédi, t
látja, hogy más kínozza, mint ahogy megvé®e
gyengébb gyermektársát is, ha ütlegelni látj®1 j!
Ezeknek »z állatvédelmi gyermekuzsonnák0^,
még a külföldi sajtóban is nagy visszhangja
madt s mint a kulturállam példaképét emleg®1
ennek kapcsán hazánkat.
Mindez azonban igen nagy anyagi áldoz® ,
kiván s a helyzet egyre súlyosabb. A mai , d ,t i
ben egyre több és több állat vesziti el ottb®"', 1
az emberek költözködnek és ma már sajnos, r l
eset, hogy annyira ragaszkodnának »házi-kedv ^
ceikhez*, hogy uj életükbe, uj lakóhelyükre magukkal vinnék. Az Állatbarátok Körének 0
ködése tehát mindjobban kiterjed. Ezzel szem
összesen 120 tag után évi 432 pengő tagdíj l®1*,.
be az egyesület céljaira. Ebben a nehéz bel? ^
ben, amikor egy szépen nekilendült kulturmü" y
amellyel Szegeden és környékén már-már
számolnak az emberek, mint valami állami t
tézménnyel, anyagiak hiányában kénytelen v („.
megszűnni, az egyesület a kultuszminiszterbe2 jC.
lvamodik állami s a társadalomhoz önkéntes ^
gitségért. Napi 1 fillért Szegeden nem 120, d e f f i l ,
szer, hnsaszor annyi polgár is szánni tud
hogy megmentsen vele n«m egy, de talán }
veszendő kutya-életet... Hiszen a kutya d c ö kitett kedvenc, hűséges társ a legtöbb olyan
ban, ahol nem gondolnak azokra a szeren®5 jflkivert jószágokra, amelyek számára a nap1 }p<
léree tagdij gyógyulást, életet, az embert
napfényét jelenthetné...
c.

Vát&ágfau% a szegedi (aU^-mmedékUáz
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A riporter aktualitásokban gondolkodik. Beszélgetésünk elején nyomban felvillant előttem a
kérdés: milyen időszerűsége lehet ma
történelmi sorsfordulók és világválságok idején _ olyan
riportnak, amely elkallódott kutya-életek és
macska-sorsok megmentésével foglalkozik...? Képek villantak # agyam vetitőkamrájábam »Hin<lnyájunk kedvence* és »A ház öröme* címmel hivalkodtak, borzos drótszörü foxi-fejeket és selymes cirmosorcákat ábrázoltak. Ki ne olvasna szívesen az otthonnak ezekről a divatos kedvenceiről, hiszen csaknem minden házban ugat reggel
től-eslig, vagy dorombol és nyávog éjféltől hajnalig egy-egy ilyen kedves jószág.
A kutyamenedékház gondnoknője azonban meglepőbb aktuálitással szolgált:
A kóbor kutyák és elkallódott macskák menhelyét az Állatbaiátok Egyesülete tartja fenn. A
menedékház fenntartása igen költséges s a mai
nehéz időkben egyre nagyobb nehézségek árán
tudjuk csak a menhelyet fentartani. Az AH'ttbaráiok Egyesülete ugyanis világszövetség tagja volt
és Amerikából az amerikai Állatbarátok Egyesületétől kapott támogatást.
Ez
a
támogatás most megszűnt, Amerika nagyon-nagyon
messze van s talán az ott élő állatbarátoknak Is
más gondjuk van most, mint kutyák és macskák
megmentésével törődni, kiváltképp, ha ezek » sze-

tárniugatása
—-

meg.

támogatásosa

(A Délmagyarország munkatársától) Érdekes
asszony kopogtatott be a minap. Sem öreg, sem
fiatal, meghatározhatatlan korú és furcsa, rejtelmesen jóságos mosolyú. Valahogy emlékeztetett
ifjúságom kedvenc olvasmányainak rejtélyes nőalakjaira: Tytil és Mytil jóságos tündér-anyójára, vagy a »Kls Kyolf« Mamzelljére, az elhagyott,
szívtelen emberektől elüldözött kis állatok s árva, szerencsétlen gyermekek jótékony pártfogójára.
Hamarosan megtudtam tőle, hogy már egyszer
találkoznunk kellett voJna, amikor kint jártam
az Állatbarátok Egyesülete által nagy küzdelmek
árán fönntartott kutya-menedékházban s riportot
írtam a gazdátlan, kivert kóbor kutyákról és
macskákról. Azóta kutya és macska-barát hírébe
keveredtem — mondta a menedékház gondnoknője, akit akkor nem találtam otthon s most eljött,
hogy elpanaszolja az egyesület felszaporodott
gondjait-bajait...
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gény állatok a világ másik végén élnek és nyomorognak: valahol Európában...
íme, az időszerűség. Amerika most messzebb
esik, mint Koiumbus Kristóf idején s az amerikai állatbarátok jászándéku adománya nehezebben jut el a szegedi kóborkutyák megmentésére,
mintha a Déli Sarkra küldenének expedíciót. Az
Állatbarátok Egyesülete tehát válságba jutott. A
válságból pedig csak egy kivezető utat látnak: az
állam és a társadalom együttes támogatását. Mindenekelőtt beadvánnyal fordultak a kultuszminisztériumhoz, hogy szubvencióval mozdítsa elő
az egyesület nemes munkáját.
A beadvány elmondja, hogy a szegedi Állatbarátok Egyesülete több, mint őt esztendeje fejt
ki fáradhatatlan munkásságot, amely által gyarapítja nemzetünk vagyonát és lélekmivelő tevékenykedése utján szépre, jóra neveli a magyar ifjúságot. Ezért kérelmet terjesztenek a kultuszminisztérium elé, hogy az egyesület nemcsak személyes önfeláldozással járó, de tetemes költségeket
is felemésztő munkáját szubvencióval támogassa.
Az egyesület még 1935-ben alakult és 193«-ban
már magára irányította az egész ország figyelmét: teljesen kidolgozott állatvédelmi törvénytervezetet nynjtott be elsőként és nagy lelkesedéssel
szorgalmazta a magyar állatvédelem állami megszervezését. Ezenfelül állatvédelmi propagandával dolgozott, az egész ország területén újságcikkek utján és plakátokon hívta fel a felnőttek és
az ifjúság figyelmét az állatvédelem nemzeti érdebeire. ötféle plakátot bocsájtottak ki, ezek a
plakátok többezer példányban jelennek meg időről-időre a főváros és az ország valamennyi városának, községének utcáin. A plakátok terjesztésének akciójába később a Cserkész Szövetség
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életének 83-ik évében f. hó 24-én este csend esen elhunyt. Temetése f. hó 27-én d. e. 10 <>ra
lesz a zsidó temető cinterméből.
A legjobb Apát siratják gyermekeit
Irén, Vámossy Istvánná, férjével
Bokor Gyula feleségével
Erna, Katona Miksáné, férjével
Margit, Herzfeld Imréné, férjéve!
Bokor Mihály, Bokor Gusztáv feleségével
Panni, Perlusz Simonoé, férjével
Lilly Szilárd Imréné
és hat unokája.

