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reáliskola önképzőköre számára, a kamatot azun növendék kapja, 
ki a legjobb állatvédelmi .czikket irja. 

A volt földmivelésügyi miniszter gróf Bethlen András humá-
nus ügyünknek pártolója az idén is tevékeny munkálkodásunk 
további fejlődésére 200 forintot utalványozott. 

A temesvári tanító-testületnek egyik kiváló tagja Kramer 
Frigyes folyamodott az egyesülethez, hogy az általa kiadandó 
olvasókönyv számára néhány állatvédelmi czikket küldjünk. A kívánt 
czikkeket elküldöttük. 

A hevesmegvei tanító-egyesület Gyöngyösön aziránt -folya-
modott, hogy a kiadványunkat küldjük meg könyvtára számára. 
Meg is cselekedtük. 

A zágrábi testvéregyesület nagy örömének adott kifejezést, 
hogy a XII. kongresszus Budapesten tactatik, ők aktív tevékeny-
séget ki akarnak fejteni, a mennyiben a kiállitáson is részt akar-
nak venni, alkalmas előadóról gondoskodni és egyszersmind a 
kongresszus tagjait Zágráb város megtekintésére felkérni. Egy 
kitűnőnek bizonyult ebfogó szerszámot ajánlottak, a mit kipróbálás 
czéljából be is szereztünk. 

Ezek voltak tisztelt közgyűlés, azon mozzanatok, melyek a 
lefolyt évben felmerültek, előbbre vittük most is egyesületünk 
ügyét szorgalmas munkával és reményleni akarjuk, hogy az egyes 
tagok hathatós támogatása mellett ezentúl is hazánk kulturális 
viszonyaink jobbra fordulásán mi is mákszemnyivel hozzájárul-
haíunk. Méltóztassanak jelentésemet tudomásul venni. 

Budapest, 1894. deczember 29-én. 
., Dr . Szalkay Gyula, 

igazgató-titkár. 

2. Az igazgatói jelentés örvendetes tudomásul vétetett. 
3. A választások megejtése végett a közgyűlés 5 perezre 

felfüggesztetett és az elnök által kinevezett szavazatszedő-bizott-
ság : Schwetz Vilmos, Szidanits Ferencz és Hangi József meg-
kezdte működését és ac szavazólapok gyűjtését. A megejtés után 
a közgyűlés fonala megint felvétetett. 

4. Olvastatik. a pénztáros évi jelentése, (lásd e füzet végén) 
mely főösszegben az egyesület vagyonát 1740 frt alapitó összeg-
ből, 227 85 frt Elpis Melena, 100 frt Kéler Lajos alapból és 890 frt 
43 kr. készpénzből és 12 drb 10 frankos aranyértékből állónak 
tünteti fel. A felülvizsgáló bizottság jelentésének felolvasása után 
a számadást tudomásul vette a közgyűlés és a felmentvényt megadta. 

5. Monostori Károly állatorvos akadémiai tanár ezután fei-
szólittatott bejelentett előadása: «a szemellenzők káros hatásai» 
megtartására. Az igen érdekes és tanulságos szakelőadást nagy 
érdeklődés között hallgatta meg a közgyűlés és az elnök indít-
ványára. köszönet is szavaztatott a tanár urnák. Az előadás egész 
terjedelmében olvasható e füzetben. 
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6. Miután a szavazatszedő bizottság az összeszámlálással 
elkészült, Schwetz Vilmos választási elnök előadta, hogy az 
1895—97 trienumra egyhangúlag megválasztattak : 

Elnöknek: dr. Verédy Károly. 
Alelnököknek: Hausmann Alajosné, Etlényi Lajos és Osztóiés 

Mihály. 
Igazgatónak: dr. Szalkay Gyula. 
Ügyésznek : dr. Németh Imre. 
Felügyelőnek: Hánsler Károly. 

Az alapszabály szerint kilépő 10 budapesti választmányi-tag 
helyébe megválasztattak: 

H ö l g y e k : 
Péntek Gáspárné, Köpesdi Sándorné, 
Rosenzweig Mórné, Lithvay Viktória, 
Zahora Nándorné, Mattyus Aristidné, 
Özv. dr. Gzirer Ákosné, Szabó Lászlóné, 
Battonyai Ödönné, Jaulus Bernáthné. 

Urak: 
Darányi Ignácz, Sehiffer Ferenez, 
Rémi Róbert, Máday Izidor, 
Morzsányi Károly, Kodolányi Andor, 
Végh János, Varga Ferenez, 
Dr. Heinrich Kálmán, Szerbovszky Szaniszló. 

A vidéki választmányi tagok a 27. lapon olvashatók. 
7. A választmány ajánlata folytán a közgyűlés egyhangúlag 

megválasztá örökös tiszteletbeli tagoknak azon egyéneket, kik 
vagy az egyesületünk vagy általában az állatvédelem ügy előmoz-
dításán fáradoztak; igy meg lettek választva: 
T i s z t e l e t b e l i e l n ö k n e k : Werther Alvin, magánzó, Budapest 

„ a l e l n ö k n e k : Grimm Gusztáv, könyvkiadó Budapest 

Tiszteletbeli t agoknak: 
Décroix Emil, a becsületrend lovagja, Páris, 
Fladung Ágoston, egyleti elnök, Grácz, 
Hummer Nándorné, alapitó tag, Budapest, 
dr. Landsteiner Károly, prépost, Nikolsburg, 
Lienhard Henrik, egyleti elnök, Bern, 
dr. Olsen Károly, miniszteri tanácsos, Róma, 
Péter C. W., egy. elnök, Cassel, 
dr. Steen I. egy. elnök, Schleswig, 
Wolff T. H., egy. elnök, Zürich. 
8. Az elnök felszólítja az igazgatót, hogy a választmány 

által ajánlatba hozott és az állatvédelem körül tanúsított igyeke-
zetükért megjutalmazandó egyének neveit olvassa fel, hogy azok 
legott 10—10 korona jutalommalrészesit tessenek. Az egyleti pénz-
tárból 600 korona osztatott szét. Grimm Gusztáv maecenásunk 
pedig 200 koronát ajánlott fel azon rendőröknek, kik kerületen-
iunt a legtöbb állatvédelmi kihágást jelentették fel. 




