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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. 




