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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. 
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A tek. Igazgatóság által közölt, s ide • . alá visszacsatolt 
levélben ugyanis több oly rendőrnek neve van felvéve, kik egyéb 
irányban működvén, egész éven keresztül egyetlengy feljelentést 
nem tettek, buzgalmukkal az állatkínzás megakadályozásához 
kiváló módon hozzá nem járultak, ennél fogva megjutalmazásra 
nem ajánlhatók. 

Azon rendőrök, kik megérdemlik a jutalmazást, s a tek. 
Állatvédő-Egyesület által is ajánltatnak, szigorú összehasonlitá-
után a következők: (nevek); a többi rendőr azonban, kiket 
az Állatvédő-Egyesületi tagok ajánlottak, jutalmat nem érde-
melnek. 

Bizonyára, ha valaki ismeri a rendőreit, én vagyok az első 
sorbán, és én bírálom meg, hogy működése után Ítélve, érde-
mes-e valamely jutalomra, vagy sem ? Nagyon tisztelem és becsü-
löm a mások véleményét is, ez okból készségesen elismerem, 
hogy első helyen az Állatvédő-Egyesületi tag hallgatandó meg, de 
azt hiszem, hogy egyrészt az Állatvédő-Egyesületi tag nem for-
dult meg minden exponált helyen, például Uj-Pesten, Ó-Budán, a 
Margithid budai feljárójánál megfigyelések eszközlése czéljából, 
másrészt mi rendörök a folytonos künnlét és folytonos ellenőrzés 
mellett mégis csak behatóbban figyelhetjük meg rendőreink 
működését azáltal védelem terén, s azon határozott meggyőző-
désemnek adok kifejezést, hogy a tek. Állatvédő-Egyesület 
által ajánlott rendőrök legnagyobb része bizony nem érdemli 
meg a jutalmat, daczára annak, hogy őket valamely egyleti tag 
ajánlotta. 

Vannak ugyanis az Egyesület által felsoroltak között olyan 
rendőrök is, kik külső szolgálatot egyáltalában nem tettek, s igy 
alkalmunk sem volt arra, hogy magukat az állatvédelem terén 
kitüntethessék. Ezeknek nevét elhallgatva, tisztelettel kérde-
zem : miként van az, hogy az Egyesületi tagok által mégis 
ajánltattak ? 

Tudják ezt a mi rendőreink is; ismerik ők igen jól kartár-
saikat; s azon körülmény, hogy a tek. Állatvédő-Egyesület, által 
olyanok részesittetnének megjutalmazásban, kik arra érdemetle-
nek, vagyis úgyszólván egyetlenegy feljelentést sem tettek, s az 
állatvédelem terén figyelembe veendő szorgalommal nem működ-
tek : olyan rosz vért és ellenszenvet ébresztene fel a megjutal-
mazásra érdemes rendörök között, melyek káros hatása az állat-
védelemre határozottan észrezehetővé válhatnék. 

Nehogy tehát ilyen eset felmerüljön, nehogy az érdemtelen 
az érdemes elöl a jutalmat elnyerje, az alábbiakban állitom 
össze azon kimutatást melynek alapján a rendőrök megjutalma-
zását kérem. 

Hogy az én kimutatásom helyes, azt hiszem, nem kell hu-
zamosabban bizonyítgatnom. 

Aki jobban fáradozott, azaz aki több feljelentést tett, több 
bekisérést eszközölt (mert ez esetekben a tettest meg is büntetik), 
az kerüljön sorrendben is előre, s az kapjon nagyobb jutalmat, 
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aki pedig kevesebb feljelentést tet t : kevesebb jutalmat kapjon, 
ha bárki ajánlja is, a ki pedig nem dolgozott semmit az állat-
védelem terén, az daczára az ajánlatnak, ne kapjon semmit sem. 
Ez az igazság és ezen értelemben teszem meg javaslatomat a 
tek. Állatvédő-Egyesülethez, kitüntetvén, hogy melyek azon rend-
őrök, kik a lefolyt 1895-ik évben az állatok kímélésében, a felje-
lentések és bekisérések megtételében a legnagyobb szolgálatokat 
tették, s a következő névjegyzékben foglaltatnak. (Névjegyzék.) 

Nincs olyan rendőr, ki szem előtt ne tartaná az állat védel-
met, miután ugy a kerületi, mint a laktanyabeli felügyelő urak 
által folyton arra taníttatnak, hogy az állatok kímélését tartsák 
szem előtt, figyelmeztetések, feljelentések, sőt bekisérések által 
oda törekedjenek, hogy az állatokkal űzött kegyetlen bánásmód 
megszűnjék. 

A rendőröknek ez iránybani működésére igen előnyös buz-
dításul szolgálnak a pénzbeli jutalmazások, de azok nélkül is kö-
telességük a rendőröknek az állatkínzások megakadályozása, s ha 
törekvésük megjutalmazásra talál, annál nagyobb lelkesedéssel 
lesznek azon, hogy a tapasztalható állatkínzások végképpen meg 
is szűnjenek. 

Fogadja a tek. Egyesület a jutalmazásokért őszinte köszö-
netemet. 

Budapest, 1895. évi deezetnber hó 15-én. 
Bornemisza, 

rendőrfőparancsnok. 

386/95. sz. 

A székesfővárosi m. kir. államrendőrség Főparancsnokságához. 
Nagyságos Főparancsnok úr! 

8273 számú átiratára van szerencsénk ő Nagysága az Elnök 
úr hozzájárulásával következőkben megjegyzésünket tennünk. Ha 
igazságos is azon nézet, hogy a kinek a legtöbb feljelentése van, 
az kapjon jutalmat, és ha annak folytán Nagyságodnak propozi-
czióját alapul elfogadjuk, mindazon által elvül nem fogadhatjuk 
el, hanem azokat is kell jutalmaznunk, kik tapintatos fellépésük-
kel az állatkínzásokat megakadályozták és ez által az állatvédelmi 
ügynek szolgálatokat tettek; különben nagyon könnyen történhetik 
az, hogy emberzaklatássá fajul a mi intézményünk. A nagyfuvaro-
sok ipartársulata már ugy is folyamodott hozzánk, hogy a legtöbb 
följelentők elvét hagyjuk el, mivel ez káros. 

Nagyobb szolgálatot tesz nekünk az a rendőr, ki szép szóval, 
rábeszéléssel az állatkínzást megakadályozza, mint aki folyton 
csak feljelentéseket szolgáltat be és az emberekben elkeseredést 
szül. Voltak oly esetek, hogy egy ló bukásánál a közelben levő 
rendőr oly tapintatosan, oly áldozatkészséggel segédkezett, hogy 
a körülállók nyilvános dicséretben törtek ki, vagy oly eset, hogy 
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a szolgálatban nem levő rendőr, a legnagyobb szívességgel 10 
percznyi utat is tett és a hajmeresztő állatkínzásokat humánus 
fellépésével elhárította, feljelentés ugyan nem történt, de az állat-
védelmi ügynek nagyobb lendületet adott, mint akár öt feljelen-
téssel is. Mi tehát a feljelentési elvet összeegyeztetjük az állat-
kínzást megakadályozó elvvel, ennélfogva meg fogjuk jutalmazni: 
(Következnek a nevek) 

Nagyságod kívánsága szerint átiratát egész terjedelmében fel 
fogjuk olvasni a közgyűlésen. 

Igenis hajlandók vagyunk a többi rendőröket, kik Nagyságod 
átiratában felsorolva és ajánlva vannak, nyilvános elismerésünk 
kinyilvánítása mellett elismerő oklevelet és naptárral kitüntetni, 
ha a Nagyságos főparancsnok ur helyesli és őket a gyűlésre beren-
deli. Elfogadás esetében rögtön kérünk bennünket értesíteni, hogy 
az oklevelekket elkészíttethessük. Azonkívül még külön 300 — 400 
naptárt fogunk Nagyságod rendelkezésére bocsátani. Méltóztassék 
azokat bölcs belátása szerint szétosztani. 

A midőn fölkérjük még Nagyságodat a közgyűlésünkön ben-
nünket szerencséltetni, vagyunk kiváló tisztelettel 

Budapest, 1895. deczember 18-án. 
Az Országos Állatvédő Egyesület. 

8563. szám. 
~Rfp—1895— sz^városi m. leír. államrendőrség Főparancsnoksága. 

Az Országos Állatvédő Egyesület tekintetes Igazgatóságának 

Budapesten, 
IV., Kalap-utcza 12. 

Hivatkozással folyó évi deczember hó 18-dikán kelt 386/1895-
számú nagybecsű átiratára, tisztelettel értesíttetik a tekintetes 
Egyesület, hogy a fő- és székvárosi m. kir. államrendőrség őr-
személyzete ugyan azon szellemben van kitanítva, mint azt a tek. 
Egyesület is igen helyesen megjegyezte, hogy t. i. az állatvédelem 
ügyének azok teszik főleg a kiváló szolgálatot, -s azok érdemlik 
meg különösen az elismerést, kik tapintatos fellépésük, figyelmez-
tetések, megszólítások által akadályozzák meg az állatkínzásokat, 
mert szép szAval figyelmeztetések által sokkal inkább lehet hatni 
az emberre, mint az azonnali feljelentéssel, mert a feljelentés 
esetleg ember-zaklatássá is fajulhat, és a közönségben elkesere-
déseket is szülhet. Ha a rendőr készségesen, tapintatosan lép fel, 
az állatkínzás esetleg azonnal is megszünhetik, s a hajmeresztő 
állatkínzás a humánus fellépéssel azonnal elhárittatik.~ Igy is 
működnek rendőreink, ennek következménye az, hogy évről-évre 



örvendetesen csökken az állatkínzások száma. Rendőreink igen sok 
állatkínzást akadályoznak meg ilyen fellépésük által. 

Miután azonban a közönség tagjai között igen sok a lelket-
len, emberiességükből kivetkőzött, durva egyének száma, kik 
daczára a szép szónak és figyelmeztetésnek, még sem hallgatnak 
lelkiismeretükre, és feledve emberi méltóságukat, az állatokkal 
mint érzéketlen tárgyakkal bánnak, a rendőrnek megszólitására 
mit sem adnak, hetykén beszélnek ugy az állatvédő-egyesület igen 
tisztelt tagjavai, mint a rendőrrel, kiknél a tapintatos fellépés és 
figyelmeztetés mit sem használ, a rendőr a végső eszközhöz folya-
modik, s az illető lelketlen, brutális állatkínzót feljelenteni 
kénytelen. 

Ilt nálunk sem ugy taníttatik a rendőr, hogy azonnal jelentse 
fel az állatkínzáson ért egyént, hanem ugy taníttatik, hogy előbb 
figyelmeztessen, megszólítson, s szép szóval igyekezzék rábírni a 
durva fuvarost, vagy kocsist, avagy más embert arra, hogy az 
állatok kínzásával hagyjon fel, előfogatról gondoskodjék, a teher-
böl rakjon le stb., s csak ha mindezen szép szavak, figyelmezte-
tések, s tapintatos fellépése a rendőrnek nem használnának a 
nyomorult állatkínzó előtt semmit, akkor tegye meg ellene a fel-
jelentését, vagy pedig kisérje be. 

Tekintetes Állatvédő-Egyesület! 
Azon rendőreink, kik az Egyesület által megjutalmaztatnak, 

mind olyan rendőrök, kik számtalan eseteket akadályoztak meg 
tapintatos fellépésük által; valamennyien megérdemlik azEgyesü ' 
leti tagok jóakaratú elismerését; s valamennyien olyan tagjai az 
államrendőrségnek, kik szorgalmuk, érdeklődésük s kifogástalan 
fellépésük által a legtöbb esetben szép szóval és figyelmeztetéssel 
akadályozták meg az állatkínzásokat; a feljelentéseket pedig akkor 
tették meg, mikor már a figyelmeztetés nem használt semmit. 

A már közölt állatkinzási esetek tehát azt bizonyítják, hogy 
a több ezerre menő figyelmeztetéseken kívül, mennyi feljelentést 
tettek. A figyelmeztetések és tapintatos fellépések számai felje-
gyezve nincsenek, de szolgáljon megnyugtatásul a tek. Egyesület-
nek, hogy az Egyesület nagyon tisztelt tagjai által kifejtett párat-
lan buzgólkodásán és mindenütt tapasztalható dicséretes közbe-
lépésén kívül, melyet első sorban illet mindenki részéről az őszinte 
elismerés, rendőreink lelkiismeretes működése folytán az állatvé-
delem terén olyan javulás észlelhető, hogy ha ezen javulás folyton 
igy tart, reményem van rá, hogy ezen védelem még fokozódni fog; 
nem sokára el fog érkezni azon idő, hogy örvendezve tapaszta-
landjuk, miszerint az állatkinzási esetek mind meg fognak szűnni. 
Rendőreink legalább erre törekszenek, s az eddig elért eredmények 
is a legszebb feltevésekre jogosítanak. 

Kétségtelen, hogy a legtisztább buza között is akad néha 
konkoly; ha tehát a tek. Egyesület azt találná, hogy elvétve 
némelyik rendőr az állatkínzások megakadályozása ügyében nem 
fejt ki elég buzgalmat: kérem a tek. Egyesületet, ne méltóztassék 
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ezen legfeljebb egy-két esetet az összes rendőrök terhére felróni. 
Ha hanyag volt a rendőr ha tétlen, s az állatkínzást ne n akadá-
lyozta meg, részemről felelőségre fog vonatni. 

A megjutalmazandó rendőrök ennélfogva v é g é r v é n y e s e n 
a következőkben soroltatnak elő: (Nevek.) 

Ezek után a tek. Állatvédő Egyesület által tett azon ajánla-
tot, hogy a többi általam felsorolt és ajánlott rendőrök nyilvános 
elismerés mellett dicsérő okirattal és naptárral fognak kitüntettetni, 
helyeslő tudomásul veszem, és ezen ajánlatért köszönetemet feje-
zem ki, egyúttal az oklevelek elkészítése czéljáböl az ezen okira-
tokkal és naptárral kitüntetendő rendőröknek névsorát a követke-
zőkben közlöm. (Nevek.) 

Annak kijelentése mellett, hogy az itt felsorolt összes rend-
őrök és altisztek berendeléséről gondoskodni fogok: és a mennyi-
ben szolgálati okok megjelenésemben nem fognak akadályozni, 
magam is megjelenni fogok a közgyűlésen, mely meghívásért 
köszönetemet fejezem ki: fogadja nagyságos Igazgató úr őszinte 
tiszteletem nyilvánítását. 

Budapesten, 1895. évi deczember hó 20. 
Rendőrfőparancsnok szabadságon 

Likl Gyula 
r e n d ő r f ő f e l ü g y e l ő . 

Közös megállapodás folytán tehát megjutalmaztattak: 

Két-két aranynyal: 
1. Vanyó Márton 631. sz. rendőr 123 felj. (88. felj. 35 bekisérés) 
2. Búkor Mihály 448. « « 39 « 

10 forinttal: 

1 . Bujdosó György 540. számú rendőr 
2. Juhász III. János 670. « « 

3. Szirbik Sándor 525. « « 

4. Walter Márton 862. « « 

5. Nagy III. Ferencz 579. « « 

6. Nyers János 692. « « 
7. Kovács I. János 589. « « 

8. Elek János 289. « « 

9. Markó János 1041. « « 
10. Szekuli Pál 46. « ellenőr 

5 forinttal: 

1 . Deman István újpesti 697. számú rendőr 
2. Zsámboki Sándor 471. « « 

3. Gaál I. István 86. « ellenőr 
4. Csikós István 1019. « rendőr 
5. Jandó Sándor 1050. « « 
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6. Nagy Gáspár 1085. 
7. Koknya János 109. 
8. Magrik Mihály 678. 
9. Csery József 821. 

10. Balla András 939. 
11. Zaruba György újpesti 154. 
12. Berecz Lajos 85. 
13. Ács Mihály újpesti 225. 
14. Bocza József 524. 
15. Berger Ignácz 149. 
16. Tóth Antal 169. 
17. Bertók István 919. 
18. Csoszánsyky János 182. 
19. Dékány János 745. 
20. Sebők II. János 63. 
21. Szűcs I. Bálint 53. 
22. Biró II. Ferencz 394. 
23. Botos István 679. 
24. Balogh László 428. 
25. Hervaszi László 937. 
26. Varga Lénárd 104. 
27. Ódor Sándor 514. 
28. Varga X. János 659. 
29. Bráth József 813. 
30. Vénusz Ferencz 445. 
31. Kovács Imre 228. 
32. Gsik József 257. 
33. Pálffy János 567. 
34. Inczédy László 272. 
35. Szolga József 584. 
36. Morvay Péter 733. 
37. Horváth VIII. József 971. 
38. Kalecz Andor 987. 
39. Horváth II. István 290. 
40. Sparing János 982. 
41. Sooky József 478. 
42. Borhy Ferencz 811. 
43. Dudás Lajos 1210. 
44. Huszár Sándor 433. 
45. Végh János 246. 
46. Kovács Gergely 610. 

számú rendőr 
lov. 

ellenőr 
rendőr 

ellenőr 
lov. rendőr 

ellenőr 
rendőr 

Lovának jó ápolása czimén : 

47. Tóth I. Ferencz 68. számú lovas rendőr. 
48. Lángi Mihály 42. « « 
49. Szalay János 41. « « « 
50. Benedek Sándor 86. « « « 
51. Bóesonyi János 150. « « « 

2 
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Elismerő oklevéllel és Grimm Gusztáv alelnök ur által felajánlott 
90 frtból öt öt koronával megjutalmaztatlak : 

Bátor János 
Bartha Lajos 
Csomány Ambrus 48 

1008. sz. rendőr. 
124. « « 

Kálmán István 
Kiss III. Sándor 
Túrba György 
Kohn Mózes 
Mészáros lll.lstv. 
Deés Pál 
Király József 
Baki Vincze 
Kranicz Ferencz 
Porkoláb László 
Gyenis János 
Bárány János 
Horváth Pcter 
Kokics István 
Perger István 

484. 
306. 
449. 
572. 
116. 
347. 

51. 
1063. 
583. 
439. 
610. 
220. 

1044. 
1059. 
435. 

ellenőr, 
rendőr, 

lov. « 

19. Valk Nándor 252. sz. 
20. Balogh. I. Fer. 993. « 
21. Simon II. János 774. « 
22. Tálos József 828. « 
23. Tar II. Sándor 889. « 
24. Földy Károly 730. « 
25. Vincze Ferencz 833. « 
26. Csincsák Gyula 1022. « 
27. Ozsváth János 107. « 
28. Gajáczky György 104. « 
29. Izsák Károly 537. « 
30. Barabás János 896. « 
31. Borbély Mihály 634. « 
32. Gsire József 405. « 
33. Bárdos Ferencz 454. « 
34. Bencze József 168. « 
35. Kovács László 702. « 
36. Herrmann Mih. 615. « 

reniőr. 

lov. 

Polgári egyének, 
kik a közgyűlésen öt forintos jutalmat kaptak: 

Egyfogatú bérkocsi ipartársulat ré-
széről ajánltattak: 

1. Keczel Szilveszter. 
2. Bauer Lipót. 
3. Nagy Sándor. 

Kétfogatú bérkocsi ipartársulat ré-
széről: 

1. Landwirth Lipót 126. sz. bérk. 
2. Wagner Gusztáv c 173. « « 
3. Weisz Pál 113. * « 

Nagyfuvarosok ipartársulata részé-
ről ajánltattak : 

1. Dallos Ferencz. 
2. Szabó János. 
3. Haraszti Ferencz. 

A fővárosi erdőmester részéről : 
1. Major István, erdőőr. 

2. Hochbaum István, évi csősz. 
3. Takács Ferencz, « « 

Vásárbiztosok: 
1. Sörös Antal. 
2. Wesztergom János. 
3. Krizsánovits István. 

Kocsisok: 
1. Bottlik István, kőbányai sör-

gyárból. 
2. Körömzsi András 213. lóvasúti 

kocsis. 
3. Meszkubra Antal, II., csalogány-

utcza 50. sz. 

Omnibusz társaság kocsisai: 
1. Idősb Cseszkó István, kocsis. 
2. Bonczc Tódor, * 
3. Gőbölös István, nyargonczos. 




