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Ugyanezt kellene tenni, ha az állatokat a szabadban, 
illetőleg az állomáson, nagy hidegben etetik. Helytelen továbbá 
az állatokat futás közben takaróval betakarni, mert a ló moz-
gás közben nem szorul takaróra; mig kivételképen nyirott szőrű 
lovaknál helyén van a betakarás. 

Igen rossz dolguk van most az éjjeli szolgálatra kirendelt 
kocsiknak, fiakkereknek, melyeknek az utczán és állomásokon 
órákon át kell állniok; ily esetben természetesen kiválóan 
szükséges jó meleg és védő takarót az állatra tenni, hogy ez 
utóbbi azonban czéljának megfeleljen, szükséges, hogy az az 
állat mellét is betakarja és a térdekig érjen, hogy a has és 
vesék is védve legyenek. 

Midőn eme soraimmal bátorkodtam a tekintetes választ-
mány figyelmét ezen rossz állapotokra felhívni, még azt jegyez-
ném meg, hogy talán helyes volna vörös szinti falragaszokat a 
fönti értelemben nyomattatni és az állomáshelyeken, legneme-
sebb állatunk védelmére és ezen állatkínzások megszüntetésé-
nek czéljából felragasztatni.*) 

Eme czól támogatására bátorkodom mellékelten 2 drb 
aranyat átnyújtani, mivel maradtam a tekintetes választmány-
nak kiváló tisztelettel 

Budapest, 1893. február .14-én, 
Haussmann Alajosné sz. Senior Marietta, 

IV. Zöldfa-utcza 32. 

E G Y L E T I É L E T . 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett az orsz. állatvédő egyesületnek 1893. évi január hó 7-én 

tartott rendes közgyűlésén. 
Jelen voltak : dr. Verédy Károly elnöklete alatt, Borosnyay Oszkár 

oszt. tan., Etlényi Lajos, Palágyi Kálmán, Montecuccoli Emma grófnő, 
Péntek Gáspámé, Pertik Luiza, dr. Szslkayné stb. stb. vagy 80 tag. 

I. Elnök úr az ülést megnyitván, üdvözli a nagy számmal megjelent 
tagokat s jelenvoltakat, ezután nagy örömmel konstatálja azon nagy haladást 
és eredményt, melyet az egyesület rendszeresített működésével eddig is elért. 
Elismeréssel adózik az egyleti igazgató-titkár odaadó biizgalmáért, melylyel 
az egyleíi működést sikeressé tenni igyekezett, kiemeli a tisztikar szorgal-
mát s utal a rendezett ügymenetre. Előadja továbbá, hogy az egyesület 
mindig elismeréssel volt azok iránt, kik az állatvédelmi intentióknak meg-
felelőleg a védtelen és tehetetlen állatokat oltalmukba vették s sohasem 
késett azokat elismeréssel s jutalommal kitüntetni, ugy az idén is oda hatott. 

Bemutatja ezután Palágyi Kálmán rendőrfelügyelőt, mint a főkapitány-

*) Miután csak február közepén, tehát a legzordonabb idő után vettük 
ezen, az igazi humanitástól átlengett levelet, a választmány csak a legköze-
lebbi tél kezdetén fogja a két aranyat a nemesen gondolkozó úrnő intentiója 
szerint a kitűzött czélra felhasználni. Az igazgató titkár. 
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ság képviselőjét, a kétfogatú bérkocsis ipartársulat elnökét, Kábel urat s a 
nagyfuvarosok ipartársulatának elnökét, Schön Ignácz urat, mindnyájukat 
örömmel üdvözölvén, szép, emelkedett hangú beszédet intéz a rendőrökhöz 
s buzdítja őket a jövőre nézve is a humánus ügy előmozditására. 

2. Következett a jutalmak kiosztása. Jutalmat kaptak : Három rendőri 
ellenőr egy-egy aranyat és 3 i rendőr 5—5 frtot és elismerő iratot, mire 
Palágyi Kálmán r. felügyelő a rendőrök nevében mondott meleghangú hálás 
köszönetet, egyszersmind kijelentette, hogy a fővárosban csakis az állatvédő-
egyesület az, mely igaz méltánylással és elismeréssel viseltetik a rendőrség 
nehéz feladata i ránt ; továbbá biztositá, hogy ezentúl is mindenkor számit-
hatnak készséges támogatásukra. 

Jutalmat kaptak még : egy és kétfogatú, nagyfuvaros, lóvasúti és posta-
kocsisok, „úgyszintén erdőőrök és cselédek, mely jutalmak kimutatása az 
„Allatok Őrében" részletesen van foglalva. 

3. Ivövetkezetr, a főtitkár évi jelentésének felolvasása, melynek nehéz 
és nagy gonddal való kidolgozásáért a közgyűlés köszönetet, szavaz, azon 
megjegyzéssel, hogy az év folyamán elhalt tagok, lehetőleg mind névszerint 
vétessenek fel a jelentésbe. 

Felolvastatik a belépő tagok névsora, melyek nagy lelkesedéssel fo-
gadtatnak. 

4-. Olvastatik a pénztáros évi jelentése, mely szintén részlétesen az 
„Allatok Óre" 1. számában olvasható, főösszegben pedig az egyesület vagyonát 
1480 forint alapitó díjból, 224 frt „Elpis Melena" alapból, 2'óÚ fr t 50 kr. kész-
pénzből és 10 drb 10 frankos aranyértékből állónak tünteti fel. A köz-
gyűlés a jelentést jóváhagyólag tudomásul veszi és a pénztárosnak a fel-
mentvényt megadja. 

5. Igazgató-titkár előterjeszti a jövő évi előirányzatot, mint az egyleti, 
mint a Röek Szilárd-alapról szólót, mindkettő egyhangúlag elfogadtatik. 

ti. Elnök ez'el kapcsola rban jelenti, hogy hivatalos órák ezentúl na-
ponként 3—6-ig tartatnak. 

7. A választmány előterjeszti Hermann Ottó által benyújtott határozati 
javaslatot, következőképen : „A bécs-berlini távlovaglás fölött, melyben a 
mielőbb való odaérkezé's volt főczélul kitűzve, s melynek következtében a 
lovak ereje túlfeszittetett, sőt többen agvonnyargaltattak, az Országos Állat-
védő Egyesület mély sajnálkozását fejezi ki s az esetleges ismétlődéseknél 
teljes morális befolyását fel fogja használni, hogy a lónak jó conditióban való 
megérkezése legyen főczélul kitűzve. Örömének akar kifejezést adni, midőn 
konstatálja, hogy hősies hadseregünkből valók azok a tisztek, kiknek lovaik 
jókarban való megérkezése és életben való maradása lebegett szemök előtt. 
Haller Miksa szekerész-százados volt az, ki az 50u0 márkás legjobb kon-
dicziós díjat elnyerte és Miklós Aladár huszárfőhadnagy, ki lovának ép-
ségben maradása mellett elsőnek ért be Berlinbe. A kik őtefc megelőzték, 
azoknak lovai kidőltek, állatvédelmi szempontból tehát díjra nem 
méltók. 

Az Országos Állatvédő Egyesület közgyűlése Haller Miksa szekerész 
századosnak és Miklós Aladár huszárfőhadnagynak a bécs-berlini távlo-
vaglás alatt tanúsított lókimélésükéit, elismerő oklevelet kiadni határoz, 
melynek elküldésével meleghangú átirat kíséretében, az igazgatóság 
bizatik meg. 

Következett a választmány kiegészítése. Megválasztattak : dr. Eötvös 
Józsefné, Zirzen Janka, Pertik Luiza, Török Györgyné, Thuránszky Irén, dr. 
Szalkay Gyuláné, Hangi Józsefné, Bubits Zsigmondné, Schwetz Vilmosné, 
Mihaletz Józsefné, Stuart Mária, Erkel Sándorné, Borosnyay Oszkár, Borbély 
Vidor, dr. Csillag Gyula, Demeczky Gyula, Filó János, Gyerttyánft'y István, 
Hofer Károly, Kolorovich Szilárd, Kölber Lajos, Monostori Károly, dr. 
Nádaskay Réia, Schön Ignácz. 

Továbbá Montecuccoli Emma grófnő tisztb. elnöknek, Hermann Ottóné 
és Etlényi Lajos nlelnököknek, tiszteletbeli tagoknak pedig a bécsi állat-
védő egyesület elnöke: lovag treuenfeldi Dunkler Richárd és Hegerle Miklós,, 
a bécsi egylet nesztora. 
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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. 




