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3. Bemutattatik dr. Kiss Mihály aranyos-maróthi szolga-
bíró szabályrendeleti javaslata az állatok megvédésére, mely 
mű az „Allatok Őre" IV. számában kinyomandó és záradékul 
a t. tagok folyóiratunk útján, a választmányi tagok pedig irá-
silag felkérendők, hogy észrevételeiket erre nézve Írásban 
nyújtsák be az igazgatósághoz. 

4. Következett a főtitkár jelentése, mely tudomásul véte-
tik, melylyel kapcsolatban jelenti, hogy a belügyi miniszter ő 
nagyméltósága a „Ne bántsd az állatot" czimü művet a közsé-
geknek figyelmébe ajánlván, ennek alapján tömeges megren-
delések történtek, ugy hogy nyomtatási ára majdnem fedezve van. 

5. Továbbá jelenti, hogy ugyancsak a belügyminisztérium 
300 frt, a főváros pedig 50 frtnyi segélyt adott az egyesület-
nek s hogy a Rökk Szilárd-féle alapból a II. félévre járó 
kamat 1333 frt 56 krban felvétetett. 

6. Levelező tagul választattak Oldal János, polg. isk. igaz-
gató kitűnő irodalmi működéseért s Mánczos József, vashegyi 
igazgató, az egylet iránti ügybuzgóságaért. 

7. Olvastatik az állatorvosi pályázat (50 korona jutalom 
mellett), „Miképpen kell az egészséges és beteg állatot levágni". 
Elfogadtatik. 

8. Az egyesület, egy felmerült eset következtében, lépé-
seket tesz a medvetánczoltatás megszüntetése tárgyában a 
belügyminiszternél, hogy erre nézve ne adjon engedélyt s a 
már adott engedélyt is lehetőleg vonja vissza. 

9. Olvastatik Karánsebes város levele, melyben „Ne bántsd 
az állatot" román ós német nyelven kéri. Miután az egyesület 
semminemű forditásokra nem terjeszkedik, tehát csak a kiadót 
figyelmeztetheti e felhivásra. 

10. Olvastatik a pénztáros jelentése, mely jóváhagyólag 
tudomásul vétetik s mely a bevételt 14 frt 25 kr. kiadással 
szemben 1023 frt 14 krból állónak tünteti fel. 

11. Végül felolvasások rendezése elhatároztatik, egyelőre 
azonban kisérletképen a választmányi üléssel egybekapcsol-
tatván, azt megelőzőleg történik. 

A napirendnek több tárgya nem lévén, elnök úr az ülést 
bezárja. 

1893 junius lió óta beléptek: 
Rendes tagokul: 

Battonyai Ödönné, Budapest 
Köpeczy Bócz József, tanár, Budapest 
Köpeczy Pócz Józsefné, Budapest 
B. Büttner Lina, irónő, Aranyos-Maróth 
G. Büttner Júlia, irónő, Aranyos-Maróth 
Goldner Jakab, bádogos, Budapest 
Népiskolai könyvtár-egylet, Halmágyon 

A j á n 1 ó : 
Gruber Kati. 
Hausler Károly. 

dr. Szalkay Gyula. 

Stein Mór. 
dr. Szalkay Gyula. 
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Jónás Emil, hivatalnok, Budapest 
Kölber Gyula, főmérnök, Budapest 
Krausz Adolf, vendéglős, Budapest 
Lieszkovszky Antal, hiv., Budapest 
Pogáts Aurél, hivatalnok, Budapest 
Raaben Adolf, vegyész, Budapest 
Schultes Emil, hivatalnok, Budapest 
Scliiiller Ede, főkönyvelő, Budapest 
Dr. Sehneider Károly, ügyvéd, Kula 
Winkler József, kereskedő, Budapest 
Zubor Árpád, kereskedő, Budapest 

Stein Mór. 
Hercskó J. 
Stein Mór. 
Kothry Erasmus. 
Knoll Lenke. 
Stein Mór. 
Hausler Károly. 
Knoll Lenke. 
Szalkay Elvira. 
özv. Fischböck Perenczné. 
Hercskó J. 

Meghaltak: 
Csernyei Gyula 
Ifj . Humayer Károly 

Nagy Imre 
Seheibal Vincze. 

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 irgal-
matlanság). Urtheile über den Hund. (Folytatása és vége a 4. számban 
megkezdett neves férfiak idézeteinek e nemes állatról.) Egyleti ülésekről ki-
vonat. A gerai és oderai frankfurti egyletek pályázatai, az előbbi ezen 
kérdésre: r In welcher Weise kann die Jugend dureh Thun und Lassen 
praktisch Thierschutz üben", az utóbbi: „Mittheilungen aus der Lebens-
geschichte 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 tisztelet-
beli 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 állat-
védelem-történetének úgyszólván compendiumát képezi.) Vereinsangelegen-
heiten. Aufruf. (Görzben alakult egylet felhívása, mely a madár, hal- és 
vad-védelmet öleli fel.) 

R h e i n i s c h - W e s t f a l i s c h e T h i e r s c h u t z - Z e i t s c h r i f t . 
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 leg-
több 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 tarto-
mányok egyleteinek 37. közös gyűlése.) Das Ausspielen kleiner lebender 
Thiere. (A vásárokon divó apró állatok: ludak, kacsák stb. kisorsolása el-




