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3. A dunaföldvári erdövédség kérelme, mely szerint „Az állatok őre" 
állandóan megküldessék, helyben hagyatik. 

4. Dr. Nádaskay indítványára felirat intézendő a földmivelési mi-
niszterhez, melyben az elfogott kóbor kutyáknak ideiglenesen az állat-
gyógyintézetben való elhelyezését kérjük, ha az állatkerti igazgatóval nem 
lehetne e tekintetben valami elfogadható szerződést kötni. 

5. A belügy-, földmivelés- és közoktatásügyi minisztériumok felkéren-
dők, hogy a rNe bántsd az állatot" czimü kiadványunk szives pártolásuk 
által az alattuk álló közegek közt szétterjedjen. 

6. Az Elpis Melena által irt „Gemma" czimü állatvédelmi novella 
fordítása bemutattatik, kiadása azonban, pénz hiánya miatt, későbbre 
halasztatiK. 

7. Végül az elnök kijelenti, hogy mindennemű pénzbeli kiadások 
utalványozására fenntartja magának a jogot. 

Kivonat 
az Országos Állatvédő-Egyesületnek 1893. évi május hó 27-én tartott vá-
lasztmányi ülésén felvett jegyzőkönyvéből. Elnök: dr. Verédy Károly kir. 

tanácsos. Jegyző : Knoll Lenke. 

d 1. A választmány Schüller Edét a madarak etetése körül szerzett ér-
emeiért elismerő oklevéllel tünteti ki. 

2. A torontálmegyéi tanfelügyelőségnek kérelmére 30 darab Állatvédők 
naptára küldetik meg. 

3. A középtanodák önképző körei közt kiirt pályázatokra a nyertes 
pályamüvek beérkeztek, a meddőkre pedig új pályázat hirdettetik. 

4. A fő- és székváros tanácsa felkéretik, hogy a „Ne bántsd az 
állatot" az iskolaszékek közt, jobb tanulók megjutalmazására ajánlja. 

5. Utasittatik a pénztár a „Ne bántsd az állatot" számlájának ki-
fizetésére, mely összeg 290 forintot tesz ki. 

6. A félévi zárlat ideje elérkezvén, a pénztár felülvizsgálásával De-
meczky Gyula és dr. Németh Imre urak bízatnak meg. 

1893 ápril és május liavában beléptek : 
Nagy Jenő, uradalmi titkár 
Laue Gallusevitz R. 
Dobos József 
Prandtner József 
S. Róza 
Dr. Tóth Ferencz, m. á. v. titkár 
Beutum Lajos, kereskedő 
Kis Lipótné, női szabó 
Gross Ferencz, állatorvos 
Petrovits Anna 
Szecsányi Antal, tanitó 
Dieglesz József, szénkerefkedő 
Leichter Lipót, fodrász 
Himlauer Jenő, kereskedő-segéd 
Kováts Imre 
Mihálecz Károlyné 
Vadas Gyula, ev. ref. lelkész-tanitó Csermőn, 
Fleischner Ede, gyárigazgató 
Stem Samu, hivatalnok 
Kohn József, főpinczér 

a j á n l ó : 
dr. Szalkay Gyula. 
Rózsa Ida. 

Ilosvay Bertalan. 
Szalkayné. 
Leitl S. János. 

n v n 
Gruber Kati. 
dr. Szalkay Gyula. 
Prohaszka Mária. 
Kurlander Soma. 

n ,1 
Török Györgyné. 

Arad in. Dr. Szalkay. 
Leichter Lipót. 
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Hellschein Ignácz, betűszedő 
Bloch Zsigmond, hivatalnok 
Weiszberger Ignácz, aranyműves-segéd 
Stein Mór, vendéglős 
Kaiser Alfréd, fuvaros 

Kiche Lajos. 
Zahora Nándor. 
Hercskó Mihály. 

Meghaltak : 
Lajos Gyula. 
Tors Kálmán 
Tarosai János. 
Hoffmann Sándor. 

Leichter Lipót. 

Gruber Gyula. 

Nickl Mihály. 
Breitner József 
Szolderer Ferencz. 

liendesen bejelentve kiléptek : 
Gebliardt Mari. Rácz Borbála. 

Töröltettek: 
Andreánszky Jenő. 
Baternay Géza. 
Garay Alajos. 
Goldberger Géza 
Hajós Zsiginondné. 
Hivessy Jenő. 
Hirsch Gyula. 
Hentaller Lajos. 

Koblinger Ignácz. 
Kanyurszky György. 
Krauszinanu József. 
Lates A. 
Lipsz Illés. 
Lichtenstein F. Lajos. 
Neubauer Gusztáv. 
Obersohn A. 

Ságh József. 
Szentirmay Béla. 
Dr Schnabel Róbert. 
Tallián Gyuláné. 
Turinits Sebestyén. 
Vadas József. 
Veber Károly. 

LAPSZEMLE. 

D e r T h i e t f r e u n d (Bécs). 4-ik szám : Urtheile über den Hund, 
mitgetheilt von Koloman Kaiser. (Bismarck hg., Rückert, Brehm Alfréd, 
Smiles, Darwin, Turgenyeff Iván és inások Írásaiból összeszedett idézetek a 
kutya dicséretére.) Internationaler Humanisten-Congress auf der Weltaus-
stellung in Chicago (a congressus pro grammja), minthogy abba bele van 
foglalva az állatvédelem is. — Der Vöglein Dank (kedves versecske, melyet 
az eschersheiini tanitó-egylet küld szét kiváló madárkedvelőknek). — Was 
ein Pferd gern sagen möchte (lótartási szabályok dialog-formában). Továbbá 
adomák; a bécsi állatvédő-egylet s a badeni egylet havi üléseiről részletes 
jelentések, állatkínzási esetek krónikája stb. A közönség indolentiájának 
kiáltó példáját ismerteti a „Wo ist der Thierschutzverein" czimü czikk- min-
denki szidja, de senki sem támogatja. 

5 - i k s z á m . E szám tartalma főleg a 41. rendes közgyűlés tárgy-
sorával foglalkozik. (E gyűlésen egyesületünk részéről dr. S z a l k a y 
G y u l a igazgató-titkár volt jelen s felolvasást is tartott „Az állatvédelem 
állásáról az emberiség fejlődésében u) A bécsi tramway-társulat több fel-
szólalása olvasható aztán e számban, jeléül annak, hogy az egylet által a 
lókimélés érdekében megindított mozgalom szükséget pótolt. Egyéb czikkek: 
Die Lerche (költemény) J. G. Herdertől. — Kinder-Thierschutz-Verein in 
Hamburg (hölgyek kezdeményezésére alakult s a tanulókkal állatvédelmi 
kötelezvényt irat alá). — Die beleidigten Vogeljager (olasz lapok förmed-
venye a miatt, hogy az osztrák turista-ujság felszólalt, mennyire pusztítják 
a Brenta völgyében az enekes madarakat, melyeket polentaval esznek 5 de 
a förmedvény nem a tényt tagadja (!), csak azon méltatlankodik, hogy az 
psztrák újság olyan éhenkórászoknak festette az olaszokat, kiknek nem elég 
jó a polenta magában1. 

6 - i k s z á m . Előadás: „Der Thiersehutz in der Fortentwickelung 
der Menschheit", tartotta dr. Szalkay Gyula a közgyűlésen. Kivonat az 
®gyleti választmány üléseiről. — Vegyesek. (Ezekben felemlíti a „Pester 
Lloyd" szerint, hogy Budapesten mennyire pártolják az állatvédelmi esz-

8* 




