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Azokért szólalunk fél, kik magukért nem tudnak beszélni, 

A mi ünnepünk. 
Valamint az egyes embernek, ugy az egyesületek életében 

is vannak napok, melyek ünnepszámba mennek. Az egyes lezajlott 
évek képeznek ily határpontot, melyeknél egy kissé megszoktunk 
állani és sáfárkodásunkról számot adni. Ilyen határpont volt az 
1895. évi deczember 28-án az újvárosház dísztermében tartott 

közgyűlésünk, 
mely valóban egyesületünk ünnepévé vált. Tagjaink oly számosan 
jelentek meg, mint még sohasem, vagy 250-en lehettek együtt. 
Az ülőhelyek mögött a 99 megjutalmazandó rendőr félkörben 
állott, mögöttük a 21 polgári egyén: erdöőr, kocsis, fuvaros, 
vásárbiztos, kik szinte a jól megérdemelt jutalomra vártak. 

Vendégek közül fel kell emlitenünk : Bornemisza Boldizsár 
urat, a m. kir. állami'rendőrség főparancsnokát, Likl Géza rendőr-
főfelügyelőt, Széchényi rendőrtisztviselő urat. Kimentették magukat 
Máday Izidor miniszteri tanácsos /Hampel Sándor és Nagy Jenő 
választmányi tagok. 

1 a Dr. Verédy Károly"] királyi tanácsos, érdemdús elnökünk, 
következő beszéddel nyitotta meg a közgyűlést: 



Tisztelt Közgyűlés! 

A lefolyt évben kife tett tevékenységünkről főtitkárunk jelen-
tésével fog beszámolni s ezért feladatomnak csak azt tarthatom, 
hogy néhány adattal jellemezzem törekvéseinket. 

Ezúttal lehetőleg a gyakorlati irányra fektettük a fősúlyt, a 
mennyiben az állatvédelem nemes eszméje iránt a közérdeklődést 
eddigi irodalmi termékeinkkel eléggé felköltöttük. 

Az állatkínzások megakadályozására tehát igénybe vettük 
első sorban rendőrségünk éber figyelmét s annak köszönhető, bogy 
majdnem másfél ezer eset lett a kapitányság által abból elintézve. 

Ólmos esőzések és fagyok után intézkedtünk az utaknak 
behintése iránt, megakadályoztuk a terhes szekereknek túlterhelését 
és sürgettük az clöfogaiok felállítását a meredekebb feljáróknál, 
felhívtuk az omnibus-vállalatot lovaik czélszerü gondozására, meg-
állóhelyek létesítésére; tiltakoztunk a galamblövészet és bika-
viadalok megtartása ellen; azon vagyunk, hogy a beteg vagy sze-
rencsétlenül járt állatok elszállítására modern mentő-kocsit szerez-
hessünk be ; intézkedtünk, hogy a kiállításig az állatok számára 
alkalmas italokat állithassunk fel ; az ebeknek szükségszerű elpusz-
tításánál a lebunkózás megszüntetését sürgettük, madarainknak a 
a zord idő bekövetkeztével eledelt nyujtottunk s végül megemlít-
jük, hogy Glasz József udvari nyerges üzletében czélszerü minta-
kantárt állítottunk ki. 

Működésünket a vidékre is kiterjesztettük, a mennyiben eset-
ről-esetre a felmerült állatkínzások megakadályozására az illetékes 
hatóságokhoz átirtunk. 

Külföldön is képviseltettük magunkat az állatvédelmi érte-
kezleteken és nem sikertelenül. 

Irodalmi tevékenységünket szűkebb keretbe szorítottuk ugyan, 
de naptárunk ujabb kiadásiban díszesebb lett és az Állatok Őre 
is megtette a maga kötelességét. Felolvasásaink közkézen forognak. 

Nagy súlyt fektettünk továbbá arra, hogy a jövő évben 
nálunk tartandó nemzetközi kongresszust kellően előkészítsük és 
annak sikerét biztosithassuk. 

Végül meg kell emlékeznem, hogy vagyonunk kezelését nem 
csak kellően ellenőriztük, de gondoskodtunk arról is, hogy oly 
tökét gyüjtsünk, mely alapját képezze az elidegenilhetetlen törzs-
vagyonnak. Ennek még kezdetén vagyunk ugyan, de annyit már 
még is konstatálhatunk, hogy a deíiczit réme nem fenyeget, sőt 
mérlegünk többletet tüntet fel. 

Egyleti tevékenységünk tehát, ezen száraz adatok szerint sem 
volt meddő, de sikerét főleg az jellemzi legjobban, hogy tagjaink 
száma folyton emelkedik s nekik köszönhető, ha állandó alkotások-
kal számolhatunk be. De bármennyire is tudom méltányolni tagjaink 
érdeklődését, mégis elismeréssel kell adóznom a választmany és 
tisztikarunk érdemes tagjainak, a kik valóban önzetlenül, lelkese-
déssel karolták fel az állatok védelmét. Hála és köszönet érette! 

És most tisztelt közgyűlés, legyen szabad az itt megjelent 
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tagokat szivemből üdvözölni. Az állatokkal való jó bánásmód a 
humánismust szolgálja. Az az elvadulás, mely az embert a véd-
telen állatok kínzójává teszi, a társadalom erkölcseinek romlott 
voltára vall. 

Mert a durvaság lelkiismeretlenség. A midőn mi megvédel-
mezzük állatainkat, a midőn az azokkal való jó bánásmód érde-
kében buzgólkodunk — egyúttal az emberiség erkölcsi érzületének 
nemesbítésén munkálkodunk. Ennek tudata lelkesitsen, annak 
tudata éleszsze buzgalmunkat kitartásra ügyünk mellett — 
továbbra is ! 

Avval a hittel és meggyőződéssel, hogy a tartós siker utain 
halad egyletünk, van szerencsém a lisztéit közgyűlést ezennel 
megnyitni. 

A nagy tetszéssel fogadott megnyitó után felszólittatott dr. 
Szalkay Gyula igazgató-titkár, hogy az évi jelentést olvassa fel 

Az igazgató-titkár hivatalos jelentése. 

Mélyen tisztelt közgyűlés ! 

Lezajlott megint egy év ! Számot kell adnunk ez időrész-
letben tett munkálkodásunk- és tevékenységünkről. 

Az idő és térben nincs ugyan határpont, nincs vég és nincs 
kezdet, épp igy az Országos Állatvédő Egyesület szakadatlanul 
működik, nem pihen ; résen van, ugy mint a karácsony angyalai, 
kik áldást, békességet, melegséget hoznak és egyaránt szórják az 
emberiség milliói felett. Az egyesület tagjai is békét hoznak a 
szivekbe, vad indulat helyett szeretetet, irgalmat, jóindulatot 
akarnak hinteni az emberi szivekbe. De nemcsak a felebarát 
iránt, a mit ugyan már 2000 év óta prédikálnak a hitnek fel-
kentjei, hanem minden lény iránt, mely érez. Az állatvédő egye-
sület tagjai szinte 'papok, ők a humanizmusnak papjai, kik azt 
prédikálják, légy jó indulatu, irgalmas, könyörületes állataid iránt, 
nemcsak azért, mert hasznot huzasz belőlök, mert ő utánuk meg-
élsz, hanem azért, mivel ők épp ugy tudnak szenvedni, inint az 
ember, épp igy érzik a kint, mint te. A ki könyörületes állatai 
iránt, az nem lehet rossz ember. 

Nagyon, nagyon el van még telve az emberi sziv vadság-
gal, boszusággal, irgalmatlansággal. A fuvaros, ki lova után él, 
már hasznossági szempontból kellene jóindulatúnak lenni fenn-
tartója iránt, és mit látunk, mit tapasztalunk majnem naponta, 
hogy azt a szegény párát agyon ostorozzák, agyon csigázzák. A 
fele ezen munkás lovaknak az utczán, a munka között irgalmatlan 
szitkozódások és ostorcsapások között adja ki páráját . 

Velünk egyült az állami rendőrség derék legényei őrködtek 
az állatvédelem eszméi fölött, ők segédkeztek nekünk mindenütt 
ott, ahol jóindulatu szavunk nem használt. 

1* 



Az egyes kerületekben következő jelentések voltak : 

K e r ü l e t e k 
Feljelen-

tés 
száma 

El-
zárva 

Pénzbün-
tetésben 

elmarasz-
talva 

Tár-
gyalás 
alatt 

Fel-
mente-

tett 

Figyel-
mez-
tetett 

Meg-
szö-
kött 

I. Kerület 86 41 36 5 3 _ 
it. és III. » 194 97 97 — — — — 

IV. » 79 5 56 3 10 — 5 
V. » 296 54 139 103 — — — 

VI. > 133 1 66 48 15 — — 

VII. » 127 73 110 — 13 31 — 

VIII. > 72 35 37 — — — — 

IX. » 237 116 121 — — - — 

X. » 83 14 12 9 o 4 — 

Újpesten 68 21 35 12 — — — 

Keleti pályaudvar-
nál 12 5 7 _ 

Lovasrendőrök . . 70 2 25 35 8 — — 

Összesen 1457 464 741 215 51 79 5 

Mindezekből látható, mondja a rendőr főparancsnok ur, 
hogy rendőreink a legnagyobb buzgalommal és lelkiismeretséggel 
működnek az állatkínzások megakadályozása ügyében. Köszönet-
tel is veszszük ezen nyilatkozatot. 

Az egyesület tagjai részéről Grimm Gusztáv tiszteletbeli 
elnökünk 100 forintot, dr. König Gusztáv pedig 50 frtot, Hausz-
mann Alajosné korábban két darab aranyat ajándékoztak a rend-
őrök jutalmazására. Az egyesület pedig 200 forintot a rendőrök, 
és 100 forintot az egyéb egyének jutalmazására ajánlott fel. 

A rendőrök jutalmazására tehát 350 forint és 4 darab arany 
áll rendelkezésünkre, ebből az összegből 2 rendőr 2 aranynyal, 
10 rendőr 10 forinttal, 50 rendőr pedig 5 forinttal lesz a mai 
közgyűlés által megjutalmazva, igaz ugyan a főparancsnok ur 
még 30-at ajánlott megjutalmazásra, de miután több pénz utal-
ványozva nincs, nem lehet többet jutalmazni, a 30 rendőr tehát 
az obligát naptáron kivül egy elismerő okmányt fog kapni. 

Monostori Károly választmányi tagnak és a magy. kir. állat-
orvosi akadémia kiváló tanárának, gyűlésünkben tartott két szak-
beli előadása: «A lovak szemellenzőjeről» és a «Kocsis iskola® 
külön röpiratokban adtuk ki és Grimm Gusztáv alelnökünk saját 
költségén az összes budapesti fuvarosoknak küldetett meg. Azon ki-
tüntetésben is részesültünk, hogy a berlini egyesület e két jeles 
előadást szinte röpirat alakjában adta ki német nyelven és igy 
ott is 10.000 példányban ment Monostori Károly, de vele 
egyszersmind a mi hirünk, az 0 . Á. E. hire Németországban szét. 

A kocsisok képzéséről szóló eszme a mi egyesületünkben 
szülemlett meg, amennyiben a tavalyi közgyűlésünkön Monostori 
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Károly állatorvosi akadémiai tanár az igazgató titkárnak felkérése 
folytán a kocsisok szakbeli képzéséről előadást tartott. A bér-
kocsisok ipartársulata felkarolta az eszmét és a kereskedelmi 
minisztériumhoz folyamodott az ilyen iskola létesítésére. A keres-
kedelmi miniszter ő excellencziája ennek következtében szeptem-
ber 16-án enquetet hivott össze, amelyen az egyesület Monostori 
Károly választmányi tagunk által volt képviselve. Az enquetnek 
tagjai voltak : Vörös László elnökjete alatt, egy osztálytanácsos 
a belügyminiszter részéről, Egyed kapitány, a rendőrség részéről, 
Viola tanácsos a fővárosi tanács részéről, Monostori Károly tanár 
és Kováes Károly a kétfogatú bérkocsi ipartársulat titkára és 
Pásztori Sándor az egyfogatú bérkocsi ipartársulat titkára. Hatá-
rozatba ment, bogy tavaszkor már megindul a 4 hétre terjedő 
tanfolyam az állatorvosi akadémiában. A megfelelő iskola sza-
bályzat, melyben a lovakra vonatkozó rész Monostori Károly vá-
lasztmányi tagnak, a többiekre t. í. a hélyes tájékozotstág, a ki-
hágási törvény és a szabályrendeletek ismertetésére nézve Kovács 
Károly, a bérkocsi ipartársulat titkára dolgozta ki, helybehagyás 
végett, már fel lett terjesztve a nagyméltóságú minisztériumhoz. 

Az uj bérkocsi szabályrendeletében már felvétetett «a ké-
pesítés igazola»dó». A fuvarosok számára most készül hatósági 
rendelet, melyben szinte a fentebbi passzus benfoglaltatik. 

Mélyen tisztelt közgyűlés ez egy oly vívmány, melyre mél-
tán büszkék lehetünk, és hogy azt a budapesti állatvédő egye-
sület inaugurálta, erre minden egyes tag megelegedéssel tekinthet. 

Felszólítás ment részünkről az 1, II., IV., V. és VI. kerületi 
elöljáróságokhoz, hogy télhó idején az aszfalt és faburkolatokkal 
ellátott utak, valamint a partos utak fagy idején kőporral hintes-
senek be. Az I. kerületi elöljáróság válaszolt, hogy náluk ren-
desen történik. 

Ugyan ilyen kérelem ment néhány kerületi elöljárósághoz, 
hogy a szemetet kihordó bérlőket jcbb lovak alkalmazására és 
télhó időben pedig előfogatokra szorítsa. 

A fiumei kormányzóhoz, gróf Batthány Gézához fordultunk, 
hogy területén az állatvédelmi törvénynek szerezzen érvényt. Épp 
igy a fővárosi tanácshoz, hogy az ebek ki végeztetésére más hu-
mánusabb módszert alkalmazzanak, mert a lebunkozási módszer 
nem a mai korba való. Szint igy a főkapitánysághoz, hogy a 
vándor rendőrök intézményét, melyeknek kötelességük volna az 
épülő-félben levő területeket, házhelyeket naponta többször, de 
legalább is kétszer meglátogatni, és hogv a rendőrökkel a tul-
terheltetést akadályozza meg, azaz, hogy a szekerek csak annyira 
legyenek megterhelve, hogy a rakomány súlya a vonó állatok 
erejével helyes arányban álljon. Épp igy folyamodtunk, hogy az 
állatokkal való erkölcstelen üzelmek, mint azt egy névtelen 
állitja, ne tiiressenek. 

A főkapitányság mindegyik beadványunkra válaszát meg-
küldé: az összes legénység a tulterheltetés megakadályozá-
sára utasíttattak, az összes kapitányságokhoz rendelet ment : 
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hogy az állatvédelemre különös gondot fordítsanak, hogy az 
ínspicziensek az állatkínzások feljegyzésére utasíttattak és ezért a 
vándorrendőrök kirendelését szükségtelennek tartja, de a legénység 
kevés számánál fogva sem volna kivihető. És továbbá hogy a fő-
város összes területén állatokkal való erkölcstelen üzelmek elő 
nem fordulnak, ha pedig ilyenről tudomásuk lesz, ezt a legnagyobb 
erélylyel megakadályozni fogják. 

Nemcsak a főváros területén előforduló állatkínzásokat ipar-
kodluk a rendőrséggel megtoroltatni, hanem az «országos állat-
védö» nevünknek megfelelve a vidékre is ki terjesztettük figyel-
münket, igy a kismartoni, a ráckevei, a móri, a tatai föszolga-
biróságokhoz, a temesvári és pozsonyi kapitányságokhoz fordul-
tunk, minden helyről a legnagyobb előzékenységgel megfelellek 
kérésünknek és a kihágókat hol pénzbüntetésben, hol elzárással 
megbüntették. Kívánatos volna, hogy vidéki tagjaink nagyobb 
buzgósággal felelnének meg tagsági kötelességüknek és a lakó-
helyeiken előforduló kihágásokat, jelentsék be. Az itt felsorolt vi-
déki helyeken előforduló állatkínzásokat a bécsi testvér egyesület 
révén tudtuk meg. Az ott lakó egyének ugyanis nem tudván, 
hogy Budapesten állatvédő egyesület van, a bécsi egyesülethez 
fordulnak, a mely azután hozzánk átteszi. 

Országos Állatvédő Egyesületünk hová tovább tekintélyre is 
tesz szert, amennyiben tekintélyes ipartestületek hozzánk fordul 
nak ügyeik támogatására. Belátták ugyanis bérkocsi ipartestü 
leteink, hogy mi követeléseinkkel, mindenkinek jó karban levő 
lovai legyenek, azokkal jól, soha durván ne bánjanak — az ő 
anyagi javukát mozdítjuk elö. A bérkocsi ipartársulatok egyetem-
legesen kérték, hogy a fővároshoz benyújtandó «Emlékiratukat» 
és a főkapitánysághoz irt folyamodványukat pártolóiam juttassuk 
az illető hatóságokhoz, hogy azt szívesen megtettük magától 
értetődik. 

Az egyfogatú bérkocsi ipartestület jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazott eredményes működésünkért. 

A helybeli ipartársulatok az «Cab» ellen szólaltak fel, hogy 
azt a város annak a vállalkozónak, aki a millenniumi kiállítás 
alatt behozni akarja, ne engedélyezze, mivel életveszélyes j á r m ű 
és állatvédelmi szempontból is elitélendö. Hogy e tekintetben he-
lyes véleményt adhassunk, a londoni egyesülethez fordultunk, mi-
vel e jármű csak London városában honos, ott pedig első rangú 
konfortáblisnak tekintik, a bennt ülőknek t. i. teljes kilátásuk van, 
mivel a kocsis bakja az ülő szekrény mögött és a felett van. A 
londoni egyesület véleménye az volt, hogy a «Cab» ellen semmi 
féle tekintetben kifogás nem lehet, a legjobb és legczélszerübb 
járműnek tekinthető. Míg e válasz megérkezett, addig a fővárosi 
közgyűlés a «Cab» folyamodót kérésével elutasította. 

Egy nemesen gondolkozó hölgy Szirmaiy Johanna Kassán elhalá-
lozott, nekünk egy 1000 frtos arany járadék kötvényt hagyományozott, 
a kötvény eladása és a költségek levonása után 1102 frt 72 kr kaptunk, 
a választmány azon határozatot hozta, hogy ezentúl minden hagya-



ték, vagy ajándék után, mely bizonyos czélra nincs kitűzve, 20 
százalék az alaptőkéhez csatolandó, ez összegből tehát máris 
220 forint 54 kr oda csatoltatott és a fennmaradt összeg 882.18 
frtra a választmány azon indítványt terjeszti a közgyűlés elé, 
hogy ez a praktikus állatvédelemre fordittassék. Grimm Gusztáv 
meczenásunk ugyan az összeget 1000 forintra akar ja kiegészíteni, 
ezen 1000 forintot pedig a mentőkocsi-gyüjtés kiegészítésére, na-
gyobb és kisebb állatvédelmi táblákra és lelkes felhívások szét-
küldésére volna a mai közgyűlés által engedélyezendő. 

A földmivelésűgyi miniszter (Festetich) a tavaly átnyújtott 
500 darab naptárért 150 forintot küldött és a XII. kongresszus 
céljaira 500 forintot utalványozott. Ezen inczidensből a «Nép-
szava» jónak látott bennünket és az állatvédelmi eszmét lerán-
tani. Egy czikket közölt azon czimmel «Előbb az állatok, azután 
az emberek», e czikkre tagtársunk Hangi József ur igen talpra 
esetten felelt, a hamis vádakat megcáfolta és a gyanúsításokat 
visszautasította. Köszönetünket fejezzük itt ki Hangi József urnák. 

A fővárosi tanács 50 forintnyi segélyt szavazott meg. Glasz 
József fővárosi nyerges az egyesületnek egy szemellenző nélküli 
kantárt ajándékozott és azt szíves volt koronaherczeg-ctczában 
levő boltjában kiállítani. 

A naptárunk az idén a «Kosmos» müintézetből került ki, 
az elnökség a müintézettel 3 évre kötött szerződést. A naptár 
ez által színes képekkel jelent meg, a czimlap különösen sike-
rültnek mondható, az első pillanatra azt látjuk, hogy ez állat-
védő és nem gazdasági naptár, a mennyiben egy durva kocsis 
megfordított ostorral a ló fejét üti, a rendnek őre ott terem és 
felemelt kézzel a durva bánásmód ellen protestál. E szines tet-
szetős kép felett Rökk Szilárd képe látható azon körirattal : «Az 
általános könyöriiletnek nemes apostola». Lent, a cimkép alatt 
pedig ez áll : «Minden élő lény méltó a könyörületre». Ez által 
azt akarjuk kifejezni, hogy nemcsak az ember iránt, hanem az 
állat iránt, mely szinte él és érez, legyünk irgalmasak könyö-
rületesek. 

A helybeli társaskocsi részvénytársasághoz több izben for-
dultunk, kértünk állóhelyek létesítését, czélszerü hám alkalmazá-
sát és a szemellenzők eltávolítását, hogy a lovaknak ne a nya-
kára üssék az izzó bélyeget, hanem a ló pat tá jára , mint az a 
helybeli közúti vaspálya lovainál és a párisi omnibusz lovainál is 
történik. Őt átiratunkra mélyen hallgatott, de ba nemis válaszolt, 
a z egyik kérésünket mégis teljesítette, amennyiben két vonalnál 
franczia hámokat alkalmazott és a szemellenzőket eltávolította. 
Mi ez eredménynyel meg vagyunk elégedve, mert ha meg nem 
bukik a társulat, lassan, lassan a többi vonalakra is fogja e 
czélszerü intézkedéseket behozni. Köszönő iratot is intéztünk a 
társulathoz. 

Az «Elpis Melena» pályázatot az egri, kalocsai róm. katho-
Ükus és a győri állami tanítónőképző intézetben kiirtuk. Dolgozat 
csak a győri tanintézetből érkezett. A pályadijat megnyerték 
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Albert Jolán 8 forinttal és Löwenstein Hermin 5 forinttal ju-
talmaztuk. 

A középiskolák önképző közei számára nem irtunk ki pá-
lyázatot, mivel még 11 középtanoda hátralékban volt. A fel-
szólításra ezek is beküldték a dolgozatokat, csak a szombathelyi 
kath. gimnázium még az ismételt felhívásra sem küldött mun-
kát, a kaposvári állami gimnázium pedig az «Értesitő»-vel 
számolt be. 

A madarak etetését megkezdettük azonnal, mihelyest a hó 
jelentkezett és pedig a városban az Erzsébet téren, a kültelken 
pedig a Lipótmezőn, a Zugligetben, a Szép juhásznénál, a Sváb-
és Jánoshegyen. 

Ausztria-Magyarország területén is kezdték, sajnos, a galamb 
lövészetet meghonosítani. Az okkupált területen, Boszniában, 
Ilidze fürdőben, ennek emelésére és ismertetésére nemzetközi 
galamb lövészetet terveztek. Hogy a szivtelenség és könyörületes-
ség annál inkább szembe szökjék, az kapott nagyobb dijat, ki 
nem agyonlövi, hanem csak megsebzi az ártatlan galambot ; a 
legtöbbet, 25.000 frankot pedig az, ki a galambnak mind a két 
lábát lelövi, hogy szegény pára le se ülhessék többé. Tiltakoz-
tunk mi, a bécsi, a gráczi, a linczi és tudja isten még hány 
egyesület, de mindezek daczára megtartatott ezen az emberiséget 
mélyen sértő cselekmény. 

Még meg sem csendesedtek az állatvédők egészen, már 
ujabb merényletről értesültünk, hogy itt Budapesten a millen-
niumi ünnepségek alatt és az ezredéves kiállítás külső emelésére 
bikaviadalokat akarnak rendezni, az egyesület azonnal intézkedett, 
folyamodott a m. belügyminiszter ur ö excellencziájához és erősen 
tiltakoztunk ezen középkori vérlázító barbárság engedélyezése 
ellen, de nemcsak számos helybeli tag, számos nem tag fejezte 
ki megbotránkozását, hanem külföldi tiszteletbeli tagjaink, mint 
Fladung udvari tanácsos Grácz, Brüll Dorottya Trieszt, Schilling 
Biga, dr. Landsteiner prépost Nikolsburg, treuenfeldi Tunkler 
Bécsből tiltakoztak és felszólították a budapesti állatvédő egyesületei 
hogy ne engedje, hogy ne tűrje, hogy a XII. nemzetközi kongresz-
szus beszenyeztessék, mert mi volna az más, mintha mi az 
egyik teremben humanizmust prédikálnánk, míg a szomszédban a 
durvaságnak, az irgalmatlanságnak hódolnak. 

Ismételt felszólításunknak az volt az eredménye, hogy a 
belügyminiszter az engedélyt nem adta meg. 

A mentökocsik gyűjtése a mai napig már 379 forint 71 krt 
tesz ki. — Schön választmányi tagunk bejelentette, hogy a 

nagyfuvarosok szinte 50 forinttal hozzá fognak járulni, amivel ösz-
szesen 429 frt 71 krajczár lesz. Ha a 7—800 forint, amennyibe 
a kocsi kerül, nincs is még együtt, azért bízvást m e g r e n d e l h e t j ü k 
azt, mivel a Szirmay-féle hagyatékból a hiányzó 300 forint bőven 
telik. A millenniumi kiállításig tehát kész lehet a mentőkocsink, 
csak az a baj, hogy nincs hová helyeznünk, nincs ki ezt szük-
ség esetén felszerelné. E tekintetbe folyamodtunk a székes fő* 
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városi tanácshoz és kértük, hogy az újonnan épült tűzoltó lak-
tanyában mentökocsinknak helyet adjon és szükség esetén az 
ottani készletben levő lovakkal felszerelve és az azzal való ki-
vonulását a tűzoltó legénységre bízassa. Daczára annak, hogy a 
tanács által biztató szavakat kaptunk, a tűzoltó főparancsnok 
ajánlatára el lettünk utasítva. 

Bizok a tek. választmány bölcs intézkedéseiben, majd csak utat 
módot fog az találni, hogy a szegény, bajba esett lovaknak, úgymint 
Gráczban, Bécsben, Hamburgban rögtön segélyt nyújthassunk. 

Sürgős beadványt intéztünk a földmivelésügyi miniszterhez, 
minthogy a Magyar leszámítoló és pénzváltó bank, a dunaparti 
teherpályaudvar raktáraiban 2000 mm. elázott, eldohosodott és 
elpenészesedett zabot tartott eladás czéljából. E zab egy Mohács-
nál elsülyedt hajóból eredett, amennyiben a zab értéktelenné 
vált, felhozták Budapestre, hogy itt valószínűleg jó zabbal ke-
verve állati eledelül értékesítsék. Felkértük a miniszter urat, hogy 
ezen romlott zabot szakközegeivel megvizsgáltassa és amennyiben 
állati eledelül alkalmatlannak találnák, azt megsemmisitesse, de 
semmi esetre eledelül ne használtassék, mert hátha gombák által 
fertőzve volna, ugy állati vész fenyegetné az országot. 

Darányi miniszter ur ö excellencziája rögtön kiadta vizs-
gálatra és a mint válaszában mondja, törvényes alapja nincs, 
hogy a romlott zabot megsemmisíthetné, de ajánlja nekünk, hogy 
napi lapok utján az érdekelt közönséget figyelmeztessék a rom-
lott zabra, hogy azt ne vásárolják, ha állataikat holmi száj, torok, 
gége. tüdő, gyomor és bélbajoknak, sőt vese bántalmaktól óvni 
akarják. Midőn utána jártunk, értesültünk, hogy azalatt a zabot 
ipari czélokra : szeszgyártásra felhasználták. 

Ezekben mélyen tisztelt közgyűlés nyilvánult az idei műkö-
désűnk, megnyugvással tekinthetünk vissza a lezajlott évre, dere-
kasan dolgoztunk és a humánus ügyünket megint egy lépéssel 
közelebb hoztuk azon ideális czélhoz, melyet ugyan sohasem fo-
gunk elérni, mely ugy hangzik : Békesség az emberiségnek, bé-
kesség honoljon minden ember szivében felebarátja iránt, de 
azért lankadatlanul dolgozunk, hogy ugy hangozzék : békesség 
minden érző lény iránt. Irgalom és könyörületesség vezesse utain-
kát mindenhol. 

Budapest 1895. december 28-án. 
L>r. S&alkay Gyula. 

igazgató-titkár. 

3. Az igazgatói jelentés jóváhagyólag és örvendetesen tudo-
másul vétetett és ennek kapcsán elhatároztatott, hogy minden 
hagyomány és ajándékból, mely határozott czélra nem adatott 
20% az alaptőkéhez csatoltatik, míg 10.000 frtos alaptőkénk nem 
lesz. Hogy a mentökocsira gyűjtött 400 frt kiegészíttessék a 
Szirmay-féle hagyatékból, hogy a czirka 700 frtba kerülő mentő-
kocsi rendeltessék meg, de csak akkor, hogyha a kocsi kezelésére 
szükséges előfogatról és személyzetről gondoskodva lesz. A Szirmay 
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Johanna-féle hagyatékból fennmaradó összeg, pedig a jelentésben 
jelzett czélokra felhasználandó. 

4. Olvastatik az ideiglenes pénztáros Hansler Károlynak évi 
jelentése, (lásd kinyomatva a füzet végén,) mely örvendetes tudo-
másul vétetik. A számadások és könyvek felül- és átvizsgálására 
Végh Jáno^ elnöklete alatt dr. König Henrik és Kurz Samu tagok 
küldettek ki azon utasítással, hogy a vizsgálat eredményéről az 
elnöknek szíveskedjenek jelentést tenni, ki is felhatalmaztatik, hogy 
az egyesület volt pénztárnokának Knoll Lenkének és jelenlegi pénz-
tárnokának Hansler Károlynak a felmentvényt eselleg megadhatja. 

5. Következik a jutalmak kiosztása. Megelőzőleg elnök buzditó 
és elismerő beszédet intéz a kitüntetésre megjelent rendőrök és 
polgári egyénekhez. Összesen kiosztásra került 550 írt, 4 drb cs. 
kir. arany és 36 elismerő okirat. Ez összeghez járult az egyesület 
305 frttal. Hausmann Alajosné úrhölgy, alelnök, 2 drb aranynyal, 
Grimm Gusztáv alelnök 100 frt és 2 drb arany, dr. König Henrik 
50 frttal, egy magát megnem nevező 5 frttal. A választmány hatá-
rozata következtében 63 rendőr és 21 polgári egyén pénzbeli juta-
lommal és 36 rendőr pedig dicsérő oklevéllel tüntessék ki. Grimm 
Gusztáv maeczenásunk pedig a közgyűlés előtt még 90 forintot 
tett az elnöki asztalra, hogy a 36 rendőr a dicsérő oklevél mellett 
még 5—5 koronával jut lmaztassék meg. A közgyűlés e nagylelkű 
adományt lelkes éljenekkel fogadta, Grimm Gusztáv urnák, Haus-
mann Alajosnénak, dr. König Henriknek jegyzőkönyvi köszönetet 
szavazott. A jutalmat nyeri egyének névsora a 16. oldalon olvasható. 

6. A választmány ajánlata folytán a közgyűlés egyhangúlag 
megválasztá örökös tiszteletbeli tagoknak azon kiváló külföldi 
egyéneket, kik az állatvédelmi ügy előmozdításán fáradoztak, igy: 

Buttler Stubenherg grófné, született Zichy grófnő, a gráczi 
egyesület védnök asszonyát, 

nemes Wamus Alajos urat, a linczi egyesület elnökét, 
Zeilinger Mihály urat, a müncheni egyesület igazgató alelnökét, 
Dollmann Alfons urat, a müncheni egyesület másod alelnökét. 
Az alapszabály szerint kilépő 10 budapesti választmányi tag 

helyébe megválasztattak: 
H ö l g y e k : 

Grimm Gusztávné, 
Gráf Nándorné, 
özv. Hangi Józsefné, 
dr. König Henrikné, 
Kraemer Gézáné, 

Mihaletz Józsefné, 
özv. Miletics Mária, 
dr. Ötvös Józsefné, 
dr. Szalkay Gyuláné, 
Török Györgyné. 

U r a k : 
Borbély Vidor, dr. Nádaskay Béla, 

Schön Ignácz, 
Schwetz Vilmos, 
fülei Szántó Lajos, 
Újvári Béla. 

dr. Csillag Gyula, 
Gáldony Nándor, 
dr. König Henrik, 
Monostori Károly, 

Jegyző és pénztárosnak: Hansler Károlyt. 
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7. A jövő évi előirányzat ugy az egyleti, valamint a Rökk 
Szilárd alapítványra (lásd a füzet végén) felolvastatott és egyhan-
gúlag minden pontra nézve elfogadtatott. 

8. Felolvastatott az újonnan belépő tagok névsora.?. kik 
éljennel fogadtattak, neveik a névsorba béiktattattak. 

9. A napirendnek több tárgya nem lévén, elnök ur köszönetet 
szavaz a városi tanácsnak, a rendőrségnek, a sajtónak és mind-
azoknak, kik ügyünk előmozdításán fáradoztak és kik működésűk 
és áldozatkészségük által lehetővé teszik egyletünk szép és sikeres 
íejlődését. 

10. Végh János a tagok nevében örvendetesen veszi tudo-
másul egyesületünk sikeres haladását és mivel ezt főképpen a 
buzgó választmánynak és a szorgalmas tisztikarnak véli köszön-
hetni, ugy a tagok nevében a választmány és tisztikarnak köszöne-
tet mond és kéri eme köszönet nyilvánítását jegyzőkönyvbe iktatni. 

11. Elnök ur a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére dr. 
Eötvös Józsefnét és Schwetz Vilmos tagokat kéri fel és az ülést 
bezárja. A jelenlevők az igen sikerült ünnepünk lefolyásával 
minden tekintetben megelégedve, az elnök éltetésével szétoszollak. 

Közgyűlési jutalmazásokra vonatkozó iratok. 
Azon hivatalos átiratra, melyet nsg. Bornemisza Boldizsár 

rendőri főparancsnok úrhoz intéztünk, és melyben felkértük, hogy 
az általunk ajánlott 16 rendőrközeghez, még 46 oly egyént ajánl-
jon, kik az állatok kímélésében és általában pz állatvédelm ügy-
nek szolgálatokat tet tek; (ezek közül 10 egyén 10—10 frttal 
és 36 egyén 5—5 frttal lesz megjutalmazva), az alább következő 
hivatalos irat érkezett." 

A 16 megjutalmazandó egyénen kivül még 21 rendőrnek a 
nevét küldtük a főparancsnokhoz esetleges jutalmazásra; ezek 
egy-egy tag által ajánltattak, az elnökség részéről csak azok so-
roztattak a jutalmazandók közé, kik legalább is két tag által van-
nak ajánlva. Ha tehát a főparancsnokság által pártfogolva lesz-
nek, szintén megjutalmaztatnak, különben nem. 

- - - ^z. szfoV(irosí m jcir államrendőrség főparancsnoksága. 

Az Országos Állatvédő Egyesület tekintetes Igazgatóságának 
Budapesten, 

IV., Kalap-utcza 12. 

Hivatkozással folyó évi deczember hó 3-dikán kelt 349/95. 
számú nagybecsű megkeresésére, tisztelettel a tek. Egyesület, 
bogy azon rendőrök, kiket az egylet tek. Igazgatója velem közölt, 
részint megérdemlik a megjutalmazást, részint azonban nem ér-
demlik azt meg. 




