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LAPSZEMLE.
D e r T h i e r f r e u n d. Bécs. 7-ik szám : Aennchen Campell's Hut.
(Angol forditott levélke, hogy madártollakat a női kalapokon hordani irgalmatlanság). Urtheile über den Hund. (Folytatása és vége a 4. számban
megkezdett neves férfiak idézeteinek e nemes állatról.) Egyleti ülésekről kivonat. A gerai és oderai frankfurti egyletek pályázatai, az előbbi ezen
kérdésre: r I n welcher Weise kann die Jugend dureh Thun und Lassen
praktisch Thierschutz üben", az utóbbi: „Mittheilungen aus der Lebensgeschichte unserer Hausthiere." Straffálle. (Itt közsététetik, hogy f. é. első
negyedében Bécsben 717 állatvédelmi tárgyalás volt a rendőrségnél.)
Vegyesek.
8-ik szám. Glückwurisch-Adresse. (Károly Lajos főherczeget, mint az
egylet protektorát 60-ik születésnapján üdvözölték.) Leidensgenossen, von
Bertha Mutschlechner. (Egy ló és egy fiatal asszonynak élettörténete vonzó
és életfriss szinezetben. Gyönyörű egy elbeszélés.) Vereinsangelegenheiten.
A krakói egyesület közgyűlése, a melyben egyesületünk főtitkárát tiszteletbeli tagnak választották. Az Allerlei" fejezetben kedves kis történetkék az
állatok életéből.
9-ik szám. Ein thierfreundlicher Schriftsteller von Kari Sandsteiner.
(Dorer Ödön életrajzát ismerteti íáchack gróf leirása után. E költő leginkább
állatvédelmi szempontból szolgált múzsájának ; 3 kötetre szóló müvei egy
igazi állatvédő könyvtárából ne hiányozzanak, mivel kivált a 8. kötet az állatvédelem-történetének úgyszólván compendiumát képezi.) Vereinsangelegenheiten. Aufruf. (Görzben alakult egylet felhívása, mely a madár, hal- és
vad-védelmet öleli fel.)
Rheinisch-Westfalische
Thierschutz-Zeitschrift.
4-ik szám. Tagesordnung des Verbandstages. (A 37. ülésnek napirendje.)
Festordnung der 25-jáhrigen Jubelfeier des Kölner Vereines. (A kölni egylet
25 éves ünnepe.) Thierschutz und Vivisektion. (Párhuzam az állatvédelem és
vivisektio között.) Der Distanzritt Wien—Berlin. (A németországi egyletek
az országgyűléshez küldött folyamodványa azon határozattal küldetett vissza,
hogy tárgytalanná vált, mivel az országgyűlést bezárták.) Ist das Haltén
von Goldfischen in Zimmern Thierquiilerei ? (A felelet: igen, mivel a legtöbb ember nem tudja, hogy kell a halakkal bánni.) Anziehvorrichtung am
Wagen zum Schonen der Zugthiere. (Völker úr találmánya, mely szerint a
vonóállatok nagyon kiméltetnének.)
5-ik szám. Protokoll des 37. Verbandstages. (A rajna-westfália tartományok egyleteinek 37. közös gyűlése.) Das Ausspielen kleiner lebender
Thiere. (A vásárokon divó apró állatok: ludak, kacsák stb. kisorsolása el-
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tiltatik.) Feier des 25-ja.hrigen Bestehens des Kölner Thierschutzvereines.
(Az ünnepély leirása, mint vendég dr. Szalkay főtitkárunk is jelen volt, a
díszülésen mint a banketton felszólalt és üdvözölte az egyletet.) Thierschutz
und Vivisektion. (Nyilatkozatok a vivisektio ellen.) Yogelsehutz in Italien.
Bücherschau. (Dorer Ödön hátrahagyott munkáinak ajánlása.)
6-ik szám. Protokoll. (A 37. gyűlés jegyzőkönyvének folytatása.) Der
Sidén'sche Pferdeschoner. (Egy rugganyos összekötő készülék ló és kocsi
között.) In der Wiuterszeit. (Télen a szájvasat csak dörzsölve adjuk a ló
szájába.) Der Distanzritt Wien - Berlin. (Kívánságok, hogy a bécs—berlini
távlovaglás ne ismétlődjék.) Das Pferdefleisch als Nahrungsmittel. Vortrag von Beringer. (Előadás, hogy a lóhús nemcsak épp oly jó, hanem jobb
és egészségesebb a marhahúsnál.)
D e r T h i e r - u n d M e n s c h e n f r e u n d. 6-ik szám. Nachruf an
Wilibald Wulff. (Wulff W . nekrologa.) Neue Thatsachen der Vivisektion.
(Elő állatokén véghez vitt bonczolásnak barbarizmusa.) Der Hund als Erzieher. (Végközlemény.) Beatrice oder die Frau Professor. (Folytatás.)
D e r L i n z e r T h i e r f r e u n d . 12-ik szám. Die HeiTgottskinder.
(Költemény Stormtól. Az állatok az Úrnak gyermekei.) Cásar. der Hund des
Naturforschers Reischek (A kutya, mint az ember hü társa és életmentője.)
Ein neuer Hundemaulkorb. (Steinbach hazánkfiának találmányának ismertetése.) Halbe Cultur. (Propaganda a berlini állatvédő egyesület mellett.)
Das Umherstreifen von Hunden und Katzen im Freien. (Nem kell mindjárt
azokat lelőni, lehet más úton azok ellen védekezni.) Die Tauben auf dem
altén Dome.
13—14-ik szám. Die Rosse von Gravelotte. (Gerok Károly költeménye,
hogy a hős katonák mellett a derék lovakat ne feledjük el.) Zur Huudswuthfrage, von Adolf Gráf Zedwitz. (Hogy Pasteur oltása eddig mit sem
használt, az egész csak ámítása az emberiségnek.) Was kann der Lehrer für
der Thierschutz thun ? von Lehrer Joscf Killer. (Igen csinos érvekkel ellátott czikkecske, hogy miképpen hathat a tanitó a növendékekre.) Vegyesek.
Mindkét számban a czikkek között neves emberek aphorismái olvashatók.
D e r A n w a l t d e r T h i e r e . 6-ik és 7-ik szám. Jahresbericht des
Thierschutzvereines unter dem Namen: Damencomité des Rigaer Thierasyls
für das Jahr 1892. Verfasst von der Prasidentin. | E két szám az évi jelentéssel foglalkozik, és e kitűnően vezetett egyesület beléletét költői ihletséggel rajzolja a szellemes irónő.)
8-ik és 9-ik szám. Zur Schlachtfrage. (Kimerítő és mély tudományossággal okadatolt értekezés, hogy melyik a leghelyesebb és legkevésbbé
kíuos leölési módszer.) Ehrenmitgliedschaft. (A kasseli egylet Schillingné ő
excellencziáját tiszteletbeli tagnak választá.) Tagesbefehl an die Riga'sche
Stadtpolizei. (A rendőrség elnökségtől két rendelet, hogy a kutyák az utczán
szájkosárral v a g y pórázon vezetve, tehát szájkosár nélkül, jelenhetnek csak
meg. A halak csak viztartókban hozhatók a vásárra és azokban adható el.
Elő halat csak víztartóban lehet hazavinni. A hal ugy öletik meg, hogy a
fejére erős ütés mérendő, ezen elbóditás után a fej éles késsel levágandó.)
Internationaler Vogelschutz. (Franczia- és Olaszország még Svájcznak előterjesztése a madárvédelem érdekében.) Der letzte Sánger. (Költemény
Schweringtől.)
A n d r o c l u s . 7-ik és 8-ik szám. Vereinsnachriehten. (A választmány
összeállitása.) Generalversammlung. (A közgyűlés leirása.) Apróbb közlemények azon czim alatt: Thierqualerei aus Gewinnsucht. Behandlung der
Arbeitspferde.

L á s z l ó f ő h e r e z e g v a d á s z a t a . László főherczeg tegnapelőtt
Jager Albert őrnagy kíséretében az összekötő vasúti híd melletti elzárt
területen vadászott. Délután 4 órakor érkezett a vadászterületre, a hol
addigra Bok budai lakos gyűlt már össze, kik a főherczeget tiszteletteljesen

