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köszöntötték. A vadászatnak kitűnő eredménye volt. A főherczeg tizenöt
vizimadarat lőtt. A budai lövész-egyesület tagjai, kik nem messze a parton
álltak, kitűnő lövésznek mondják a főherczeget, ki még távolabbi helyeken
is biztos kézzel talál. Vadászat közben érdekes epizód játszódott le, mely
a főherczeg szivjóságáról tesz tanúságot. A főherczeg ugyanis észrevett
egy kacsafamiliár, mely félve várta a csónakokon közelgő vadászokat. A főherczeg azonban nem lőtt, hanem nyugodtan nézte, hogy az anyakacsa
huszonöt lépésnyire megvárja a csónakot s csak mikor az utolsó kis kacsa
is elmenekült, akkor emelkedik ő is a magasba. A parton felhangzott éljenek
a kegyelmező vadásznak szóltak.
Figyelmeztető táblák a nagy közönség számára.
Az Országos Állatvédő Egyesület figyelmeztető táblákat csináltatott, a
melyeken a nagy közönség figyelmét a netán előforduló állatkínzásokra
terelte, kérve, hogy a kínzott állatokat védelme alá vegye, sőt rendőri
közeget is igénybe vehet. Ilyen pléhtáblákat ugyan már korábban is csináltatott, de ez ideig ugy elrozsdásodtak, hogy a felírás már olvashatlanná
lett, azért újabb és nagyobb táblákat csináltattunk, melyeken az állatvédelmi
törvény is felirva lett. A 60 cm. széles és 90 cm. magas pléhtáblákon fehér
alapon fekete betűben következő irás olvasható :
Országos Állatvédő Egyesület.
1879. XL. t.-cz. 86. §. A ki nyilvánosan botrányt okozó módon állatot kínoz
vagy durván bántalmaz, úgyszintén kí az állatkínzás ellen kiadott rendeletet vagy szabályrendeletet megszegi: nyolcz napig terjedhető elzárással
és száz forintig terjedhető pénzbüntetéssel büntetendő.
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a t. cz. közönség szives figyelmébe ajánltatik.

m- Rendőri közbenjárás igénybe vehető, - w
E táblázatok Budapest fő- és székváros, főképpen a lejtős és menedék
partjain s azonkivül a fuvaros kocsik fővonalain, a következő helyeken
fel szegeitettek :
1. Mészáros-utcza.
I. Szarvas-tér 1. sz. háznál.
I. Döbrentei tér 4. sz. háznál.
I. Bécsi kapun kivül, a várfalon.
II. Albrecht-út 25. sz. háznál.
II. Lánczhíd-utcza 1. sz. háznál.
II. Zsigmond-utcza 24. sz. háznál.
II. Szent-János kórházon.
III. Zsigmond-utcza 57. sz. háznál.
III. Fő-tér 3. sz. háznál.
II. Bécsi-út 86. sz. háznál.
V. Lipót-körút 25. sz. háznál.
IX. Soroksári-út 108. sz. háznál.
X. Liget-tér 1. sz. háznál.
Újpest, Lővy Dávid és Fiai házán.
Á l l a t k í n z á s m i a t t m e g b ü n t e t t e k . A folyó év II. negyedében' vagyis ápril, május és junius hónapokban a m. kir. államrendőrség
főkapitányi hivatalának kimutatása szerint a fő- és székváros területén 114
esetben tétetett állatkínzás miatt feljelenlés, melyekből kifolyólag 41 napi
elzárás és 260 frt pénzbüntetés szabatott ki, 5 felmentő ítélet hozatott,
32 ügy pedig folyamatban van.
E r é l y e s á l l a t v é d ő-e g y 1 e t. A daxi (Francziaország) állatvédőegyesület, a franczia közoktatásügyi miniszter ellen azon panaszszal lépett
fel és annak vád alá helyezését kérte, mivel Daxon a bikaviadalok ellen

