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szelíd, okszerű bánásmódnak erkölcsi, de főleg gazdasági hasznát 
megismertesse. 

Nem czélja az egyesületnek záros határidőre ellátott pályá-
zatot hirdetni, nyitva marad ezen felhívás az e g é s z é v e n át, 
bármikor lehet dolgozatot beküldeni; nem czélja az egyesület-
nek a beküldött irodalmi termékek közül csupán egyiket vagy 
másikat elfogadni, hanem méltányos elbírálás alá kerülend mind-
annyi munka és megfelelő díjazásban részesül minden egyes cse-
kélység is, mely a kitűzött és fentebb jelzett czél- és irányzatnak 
megfelel. 

Tájékozás végett megemlítjük, hogy egy az egyesület által 
kiadatni szokott, évkönyv nagyságának megfelelő nyomtatott ivre 
(16 oldalra) terjedő eredeti munka dija 25 frt, egy oldala tehát 
1 frt 60 kr., egy-egy sora pedig 4 kr.; mig fordított munka ive 
20 frt, oldala 1 frt 25 kr., sora 3 kr. díjazásban részesül. A dol-
gozatok az Országos Állatvédő-Egyesület czimére: Budapest, IV. 
kalap-utcza 12. szám, küldendők. 

Budapest, 1892. ápril 12-én. 
Dr. Szalkay Gyula, Dr. Verédy Károly, 

igazgató- t i tkár . kir. tanácsos , elnök. 

Pályázati felhívás állatorvosainkhoz. 
Az állattenyésztésnek főtörekvése, hogy az állatok munka-

közben a szállításnál, a szaporításnál, a piaczra való vezetésénél 
egészségesek maradjanak; hogy se a munkában és szállítás-
nál, sem a levágásnál ne kinoztassanak. Az állatgondozás tehát 
-nem más mint á l l a t v é d é s . 

Épp ezért állatvédelmi szempontból nagyon fontos, hogy az 
egészséges házi állatok etetése, itatása, elhelyezése, kezelése, 
használása stb. czélszerüen és humánusan végrehajtassék. Még 
fontosabb állatvédelmi szempont alá esik a beteg állat okszerű 
és humánus ápoltatása és gyógyíttatása. 

Ennek folytán az országos Állatvédő-Egyesület: »Az e g é s z -
é é g e s é s b e t e g á l l a t o k g o n d o z á s a és á p o l á s á « - t vette 
fel programmjának keretébe. A m. kir. állatorvosi akadémiától 
ajánlott tételekből évente három olyat fog kitűzni, a melyek a 
-fennt jelzett általános kérdésnek egyes fejezeteit felöleljék. 

Az 1892-ik évre következő tételeket tűzzük ki: 
1. Miképpen kell állatainkat okszerűen táplálni ? 
2. Hogyan kell állatainkat czélszerüen szállítani ? 
3. Miről ismerjük meg, hogy állatunk beteg? 
A körülbelül egy nyomtatott (»Állatok őre* nagyságú) ivnyi 

'terjedelemben jó, népszerű magyar nyelven irt munka, mely eset-
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leg népiskolai könyvekbe alkalmas olvasmányul is, jeligés levél-
lel ellátva, legkésőbb október hó l-ig az Orsz. A. E. hivatalos 
helyiségébe (Budapest, IV. kalap-utcza 12,) küldendő. Mindegyik 
tételnek legjobb művet 40 frttal (100 franknak megfelelő nomi-
nális értékével) jutalmazzuk. 

Budapest, 1892. ápril 27-én. 
Dr. Szalkay Gyula, 

igazgató-titkái". 
Dr. Verédy Károly, 

kir. tanácsos, elnök. 

II. Nem hivatalos rész. 

Az élvebonczolás kegyetlenségéről. 
Könnyű dolog ugyan, de nem válik nagy dicsőségünkre 

a nagy tömeg után fu tni és az árral úszni ; de nehéz és tiszte, 
letre méltó a fejlődő nemosbülés előőrsei gyanánt állani a jobb-
tisztább kor hajnalhasadtakor és bátran szembeszállni a teriile-
tet elfoglalva tartott hatalmakkal , ha azt lá t juk, hogy ezek nem 
a jogokat és az igazi emberiséget képviselik. Vessük magunkat 
merészen, bátran a zúgó á r b a ; uszszunk ellene, ha lá t juk, hogy 
a kárhozat és bajok felé hömpölyög. 

Az embernek minden jó és nemesért lelkesülő szivében rej-
lik egyszersmind csirája a vadság, kegyetlenség és embertelen-
ségnek. A harag, felháborodás és düh perczeiben felülkerekedik 
a durvaság a jóindulatok föle és ekkor nemcsak a közönséges 
és műveletlen ember, de még a művelt és a tudomány magasla-
tán álló férfiú helytelenségre, kegyetlenségre és embertelenségre 
ragadtatik. 

Minél jobban van az ember kedélyműveltsége kifejlődve, 
annál ritkábban ragadtatja el magát az ilyen sajnálatra méltó 
felháborodások által, annál jobban uralkodhatik indulatai fölött. 
A kedélyműveltség, a kedélynemesség nem függ az általános mű-
veltség és a tudományosság fokától. Előfordulhat, hogy egy kö-
zönséges napszámosnak nagyobb kedélyműveltsége van, mint egy 
a tudomány magaslatán álló egyetemi tanárnak. 

A nőknél a kedélynemesség általában jobban és erősebben 
van kifejlődve, mint a férfiaknál, ezért náluk embertelenségek rit-
kábban és nem oly nagy mértékben fordulnak elő. Kivételek ter-
mészetesen mindenütt vannak. 

Ahogy az egyes embernél ilyen felháborodások perczekig 
vagy órákig eltartanak, ugv népek és nemzeteknél hónapokon és 
éveken át húzódnak a harag és kifakadások viszályai. A felhá-
borodásnak természetes következménye gyanánt pedig a kegyet-
lenségek és embertelenségek számtalan fajai mutatkoznak, külö-
nösen háborúk idején. Volt idő, mikor az e g é s z k e r e s z t é n y -




