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Dicsérő oklevelet nyertek: Böszörményi József, Dobozy Miklósné, 
Eperjessy István, Nagy Lajos és Oldal János. 

A napirendnek több tárgva nem lévén, elnök úr indítványára a 
közgyűlés köszönetet szavaz a fővárosi tanácsnak s a sajtónak önzetlen 
támogatásáért. 

Elnök úr ezzel az ülést bezárja. 
Kelt mint fennt. 
Knoll Lenke, dr. Verédy Károly, 

egyesületi jegyző. elnök. 
Ezennel hitelesítjük-: 

Schmidt Ferencz, Weixlgártner Vincze, 
mint a közgyűlés által kiküldött egyesületi tagok. 

Kivonat 
az Orsz. Állatvédő Egyesület 1893. február hó 10-én tartott választmányi 
ülésén felvett jegyzőkönyvből. Elnök: dr. Verédy Károly kir. tanácsos. 

Jegyző : Knoll Lenke. 
Főtitkár bejelenti Tunkler Richárd és Hegerle Miklós alapitó tagok 

sorába való belépését, egyszersmind előterjesztést tesz a hatósági és rendőri 
közegek részére oly füzetek beszerzése iránt, mely az állatvédelmi törvé-
nyeket és rendeleteket tartalmazza, mely füzet összeállitására K. Nagy 
Sándor, nagyváradi törv. birót ajánlja 

Markgraf levelére az elnökség az állatvédő-egyesület vidéken való 
képviseltetését a levelező tagokra ruházza. 

A választmány a lejtős helyeken elhelyezett s rozzant állapotban levő 
pléhtáblák helyett újak beszerzését rendeli a következő szöveg ellátásával: 

„Az állatok védelme a t. cz. közönség szíves figyelmébe ajánltatik. — 
Rendőri közbenjárás igénybe vehető. 1879. XL. t.-cz. 86. §. A ki nyilvánosan 
botrányt okozó módon állatot kínoz, vagy durván bántalmaz, ugy szintén, 
ki az állatkínzás ellen kiadott rendeletet, vagy szabályrendeletet megszegi, 
nyolez napig terjedhető elzárással és száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő. Országos Állatvédő-Egyesület.'' 

Továbbá a választmány a kassai egylet által beküldött németországi 
és német inotivumos fali tábla ellenében elhatározza egy magyar motivumos 
tábla készítését s pályáratot hirdet a fali tábla keretének készítésére 300 
koronát, a költeményért pedig 200 koronát tüz ki. 

Ezután a választmány elfogadja elnök az írógép beszerzésére tett 
indítványát. 

Végül olvastatik a pénztáros jelentése, melyből kitűnik, hogy az egyleti 
pénztár áll 33 frt 15 kr. kiadással szemben 775 frt 80 kr. forgó pénzből és 
1480 frt alaptőkéből. 

A Röck-pénztár áll : 23 frt 38 kr. kiadással szemben 1213 frt 13 kr. 
vagyonból. 

1893 február óta beléptek: 
a) Alapitó tagohul: 
25 í r t j á v a l : 

treuenfeldi Tunkler Rikárd, gyáros Bécsben, 
Hegerle Miklós, ny. tisztviselő Bécsben. 

20 í r t j á v a l : 
Borsódy Ágnes úrhölgy, Budapestről, 
Lebánovits Pál, ker. in. tiszt. Budapestről. 
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b) Rendes tagokúi: 
a jánló : 

Humayer József 1. Humayer Károly, gyáros 
2. Humayer Mihály, könyvvezető 
3. itj. Reichel Gyula, gyáros 
4. Ecker Antal, mag. hivatalnok 
5. Humayer Ferencz, mag. hivatalnok 
6. ifj. Humayer Károly cs. és kir. főhadnagy 
7. Walkó Lajos gymn. tan. 
8. dr. Stettner László ügyvéd 
9. Bánhegyi József, nagykereskedő 

10. Strasser Béla, száll. hív. 
11. Gróf Hugonnai Kálmán 
12. Tanárky Júlia 
13. Vértesy Sándor 
14. Varga Jenő 
15. Jaulus Bernátné, kereskedő neje 
16. dr. Morelli Károly, kórházi rend. orvos 
17. Ilosvay Bertalan, in. á. v. fogalmazó 
18. Schönfeld Ödön, Drazsé hivatalnok „ „ 
19. Szini Péter, állami tanitó Beregszász-Végardón. dr. Szalkay 

Zückler Béla 
dr. Stettner Lászlónó 

Péntek Gáspárné 

Pethő Eugénia 

Knoll Lenke 

LAPSZEMLE. 
(E rovatban a hozzánk beküldött ausztriai és külföldi állatvédelmi folyó • 

iratok tartalmát fogjuk időnkint megismertetni olvasóinkkal.) 
D e r T h i e r f r e u n d . (Bécs.) A bécsi állatvédő-egyletnek és az 

ausztriai állatvédő-egyletek szövetkezetének közlönye; szerkeszti L a n d-
s t e i n e r F e r e n c z . 47-dik évfolyam. 1. sz. Die Vivisection, Humoreske 
von dr. Albert Ilg. — „Marietta und Lorenzo", ein Idyll. (Ismertetése a 
szerkesztő elbeszélésének a tengerész-életből s mutatványkép belőle „Der 
Hund des See-Offiziers" cz. költemény.) — Ein leuchtendes Beispiel, von B. 
Mutschlechner. — Wie der Hund erschaffen wurde, eine Legende. — Kurze 
Regein für Hundebesitzer. (24 szabály a gerai állatvédők által jutalmazott 
műből: „Schützet die Ketten und Zughunde!) — Thierschutz im Winter. —-
Das Gebiss der Pferde in der Winterszeit. (A két utóbbi czikk megszivle-
lendő útmutatásokat tartalmaz.) Továbbá jelentés a választmány üléséről, 
új tagok névjegyzéke, felhivás az eb-adó dolgában. 

2. sz Az egylet részéről védnökéhez, Károly Lajos főherezeghez, Margit 
Zsófia főlierczegnő násza alkalmából intézett üdvözlő felirat szövege s annak 
átnyújtása. — Egyesületünk két bécsi disztagjához, Tunkler elnökhöz és 
Hegerle Miklóshoz küldött hivatalos levelek, teljes szövegükben. — Sammlung 
österreichischer Thierschutz-Verordnungen. (Összefoglaló ismertetése az 
ügyesen szerkesztett könyvecskének.) — Das Elond der altén Pferde. — 
Thierversammlungen. (Adoma.) Továbbá a februári választmányi ülés jegyző-
könyve, kimutatás a mult év második negyedében Bécsben megbüntetett 
állatkínzási esetekről. (66 eset fordult elő a belvárosban ; 56 a Favoritenen stb.) 

3. sz. Meghívó az egylet társas-estélyére. (Egyesületünk is utánozhatná 
e példát, mely olcsó belépti díjai mellett — 30 kr. tagoknak, 50 kr. vendé-
geknek — nagy közönséget vonzhatott s általa az állatvédelmi eszmének 
hathatós propagandát csinálhatott ) — Urtheile über den Hund, gesanunelt 
von Koloman Kaiser. (Plató, Plutarcb, Cuvier, Buffon, Voltaire, Linné, Okén, 
Goethe és mások méltányló véleményei a kutya kiváló tulajdonságairól.) — 
Wie Hans den Jakel lieben lernte (kutya történet), von Maria Rosa Szvoboda. 
— Der Vöglern Dank. Treue eines Hundes. (Sarsteiner tourista kutyája, 
mely St. Wollgangban minden ütlegelés daczára naponkint kijár gazdája 
sírjához.) Egyleti liirek. 




