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Tisztelgés ő császári és királyi Fensége József 
főherczegnél. 

Miután ő csász. és kir. Fensége múlt év nov. 9-én az egye-
sületünk igazgatóját privát audientián fogadta és az elnök 
megbízásából előterjesztett kérésünket legkegyelmesen meg-
hallgatva, azt felelte: hogy legnagyobb örömmel elfogadom 
az Országos Egyesület által felajanlott védnökséget, — az 
egyesület választmánya kötelességének ismerte, hogy e nagy 
kegy és kitüntetésért testületileg mondjunk köszönetet ő es. 
és kir. Fenségének. 

A közgyűlésünk befejezése után f. év január 21-én dr. 
Yerédy Károly kir. tanácsos elnök 'és Montecuccoli Emma 
grófné tiszteletbeli elnök vezetése mellett részt vettek a tisztel-
gésben: Etlényi Lajos, Hummer Nándorné, Ostoies Péter 
alelnökök, dr. Eötvös Józsefné, Gráf Nándorné, Kurz Samu, 
Péntek Gáspárné Hugenay Grófnő, Thuránszky Irén igazgató 
választmányi tagok és dr. Szalkay Gyula igazgató-titkár. 

Dr. Yerédy Károly elnök következő szavakkal üdvözölte 
a főherczeget: 

Császári és királyi Fenség! 
A legmélyebb .tisztelettel és hódolattal járulunk Fenséged 

magas színe elé azzal az alázatos kéréssel, hogy az országos 
állatvédő egyesület hálás köszönetét kegyeskedjék elfogadni 
azon nemes érdeklődéséért, melylyel az állatvédelem iránt 
viseltetni méltóztatik. 

Szerény egyesületünk minden tagja nagy lelkesedéssel 
fogadta azt az örömhírt, hogy Fenséged egyletünk védnöki 
tisztét elfogadni kegyeskedik. Legutóbbi közgyűlésünkön a 
tagok egyhangúlag határozattá emelték, miszerint Fenségedet 
Védnökünkké megválasztván, egyrészt ezt magas tudomására 
hozza, másrészt e, bennünket valóban megörvendeztető, tiszt-
ség elvállalásáért küldöttségileg háláját fejezi ki. E megbíza-
tásunknak felelünk meg e pillanatban, midőn esedezve kérjük 
Fenségedet, kegyeskedjék az általunk ezennel felajánlott véd-
nökséget kegyesen elfogadni. 

Minden magyar ember szíve feldobog, ha Fenséged 
alkotó közremunkálkodásáról tudomást szerezhet ós így ter-
mészetes, hogy a humanismus szolgálatában álló egyesületünk 
a legnagyobb hálával adózik Fenségednek, hogy magas támo-
gatásában részesíteni kegyeskedik. 

Törekvésünk oda fog irányulni, hogy egyleti életünk 
folytonos fejlődésével legmagasabb megelégedését kiérdemel-
hessük és kérjük az egek Urát, hogy fenséges védnökünket 
egyesületünk minden tagja és minden magyar ember örömére 
még igen sokáig éltesse! 
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Ő császári a királyi Fensége, József főherczeg az üdvözlő 
beszédre következőleg válaszolt: 

Tudomásul veszem és köszönöm az állatvédő egyesületnek ama 
határozatát, hogy Védnökévé választott. Emberbaráti törekvésüket 
ismerem és méltánylom. Tudom, hogy az állatokkal való emberséges 
bánásmód milyen szép hatást gyakorol a népre. Igazán örülök 
annak, hogy az állatvédelem eszméjét hangoztatják és szóban, Írás-
ban meg rendelkezésekben megtestesítik. Nemes buzgalmukat tőlem 
telhetőleg támogatni is fogom, mert nálunk a nép még mindig, sok-
szor nem úgy bánik az állatokkal, a hogy kellene. A jó bánásmód 
pedig az erkölcsökre is van hatással és így a nép nevelésére is 
befoly, mert durvaságát lassanként megszünteti és nemes érzelmet 
hoz létre. Főleg a vidéken nyílik még nagy tér, melyen az állat-
védők buzgólkodhatnak. Kívánok is sikert, meg kitartást önzetlen 
fáradozásuknak. 

Közgyűlésünk. 
1894. évi január 13-án. 

Jelen voltak dr. Verédy Károly kir. tanácsos, elnök, Etlényi 
Lajos alelnök, a tisztikar és a választmány majdnem teljes 
számban és vagy 150 tag. 

1. Elnök úr üdvözölve a jelenlevőket, örömmel jelenti, 
hogy József főherczeg ő fensége legkegyelmesebben elfogadta 
az egyesület védnökséget. Felhivja a közgyűlést, hogy hódoló 
tiszteletének felállás által adjon kifejezést. Ezután a kövező szép 
beszéddel nyitja meg az ülést : 

Az ügy iránt hazánkban is az érdeklődés folyton emel-
kedik és két tartós alkotásban nyilvánul, a temesvári önálló 
és a kolozsvári fiók-egylet megalakulásában, a tagok emel-
kedésében és az egylet irodalmi és gyakorlati tevékeny-
ségében. 

Irodalmi bizottságunk, élén a főtitkárral a szinvonalt 
emelte. Az ephemer jelentőségű röpiratok helyett egyrészt a 
naptár, másrészt a törvénymagyarázat lépett. Főtörekvésünk 
helyessége onnan is kiviláglik, hogy egyrészt a magas kor-
mány anyagi és erkölcsi támogatását érdemelhettük ki, más-
részt a kritika is hallotta buzditó szózatát. 

A gyakorlati irány egyrészt az állatok helyes gondozá-
sára, másrészt a velük való kegyetlen bánásmód megakadá-
lyozására irányult. 

E tekintetben tevékenységünk szabályrendeletek szer-
kesztésében és a hivatott közegek közrehatásának kinyeré-
sében nyilvánult. Az e tekintetben elért sikert a titkári jelen-
tés fogja jellemezni és a mai közgyűlés ama mozzanata, amikor 
a jutalmakat szétosztjuk. Érdemeseknek szól e köszönetünk. 
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