
L a p s z e m l e . 

Folyóiratok. 
Der A n w a l t der Thiere . XI. évfolyam 1. füzet. Organ für Thierschutz. 

Herausgegeben von Damen-Comité des Rigaer Thierasyls. Ezen a német iro-
dalomnak legjelesebb havi folyóirata kénytelen volt negyedéves k iadványokra 
szorítkozni, miután a te temes nyomdai költségeket nem fizethetik már. Referat 
über ein Vortrag Dr. Paul Försters . «Was ist Vivisection.* (Az emberiség kell 
hogy emberséget tanul jon , haladni kell a korral és az élvebonczolást a föld 
kerekségéről eltöröltetni.) «Widersprüche undHeuche le i in unserem Culturstaat.» 
(Milliárdokat dob ki az ember, csakhogy a divatnak hódoljon, de ha ezen 
divathösökhöz fordulunk és csak a tízezred részét kér jük az oly nemes czé-
lokra, melylyel a nyomort , a fá jda lmat , a kint ki akar juk küszöbölni, akkor 
n incs pénzük, nincs idejük.) Der Vogelmord und die Frauen . (Igen ta lpra esett 
czikk, melyben azon divat elitéltetik, hogy madarak kalapdiszül használ ta tnak.) 
Köl temény: Der Yöglein Bitté im Winter . — Das Testament Nikolaus Hegerle. 
(A bécsi egylet maecenása 220,000 frtnyi vagyonát az egyletre, mint föörö-
kösre hagyta.) Circulár des Budapester Landesthierschutz-Vereines zum XII. 
in ternat ionalem Congress. — Következnek még a rendőrség rendeletei, egy 
költemény «Nur ein Hund. — «Thier—Mensch*. (Fókának ragaszkodása az 
emberhez.) Tod durch Heilserum. (A serum baszontalanságáról .) 

Der Th ier freund . Monatschrift des Wiener Thierschutzvereines. 1. sz. 
«Referat über die Schácht lrage in der Schweiz.» (Keller urnák ki tűnő előadá-
sát tar ta lmazza, a melyet a XI. nemzetközi kongresszuson tartot t . ) Egyleti 
élet, melyben közlik, hogy a császár 100, a helytar tó tanács 100 fr tot és a 
s z é k e s f ő v á r o s 500 f r t ta l segélyezték az egyletet. Vegyesek: 2. sz. Az előbbi 
vezérczikknek folytatása és vége. A bécsi egylet mentökocsi ja inak leirása és 
ra jza . Hegerle Miklós végrendelete. — Castelli és Hegerle mellszobrainak 
ünnepélyes leleplezése. Egyleti élet és vegyesek. 3. sz. Der gemeine Star. (A 
seregélynek haszna a gazdászatra.) A választmányi ülésekről rövid jelentés. 
A mentőkocsik által te t t szolgálatok felsorolása, félhónap alat t 13-szor vétetett 
igénybe. Von f remden Vereinen. (Több egylet működéseiről). Költemény : Die 
beiden Waisen von Else Schaefer in Dresden. (Két á rvának szívhez szóló 
tör ténete, kik az állatokkal mindig anyai gonddal foglalkoztak.) 4. sz. Einladung 
zur 43. General-Versammlung. (A napi rend közlése mellett meghivó a közgyű-
lésre.) Der Thierschutz bei den Südslawen von Dr. Cech. (Értekezés, hogy a 
szláv fa jnak szép érzéke van házi állatai iránt.) Cassa-Stand. (Az 1894. évi mérleg, 
bevéte l volt 17196"91 fr t , k iadás 16654-97 fr t , mint maradék a jövő évre 
í r ódo t t : 541*94 frt. Az egylet vagyona 41263-69 fr t , mely ér tékpapírokban le 
van téve. 5. sz. Bericht über die 43. General-Versammlung. (A közgyűlésről 
szóló jelentés.) 120 rendőr megjuta lmazta to t t részint 3 aranynyal , 10 frt és 
5 fr t tal . — Kimutatás a mentőkocsik igénybevétele felől. Vegyesek. 

Der Linzer Thier freund . 1. sz. Gedenket der Vögel. (Költemény, hogy 
etessük a madarakat . ) Hufbeschlag im Winter. (Melyik a legjobb patázás 
télen.) Der Kreuzschlag bei Pferden. (Ezen betegség gyakran előfordul a terhes 




