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pfung der wissenschaftlichen Thierfolter. 13-dik évfolyam, szerkeszti dr. 
F ö r s t e r P á l . 1. sz. Zum neuen Jahr. — Beatrice oder die Frau Professor 
Eine Geschichte von Leonhard Graham. — Über die richtige Behandlung 
der Hunde. (Okos tanácsok.) — Gewinnung der Lymphe durch Thierqualerei. 
(A himlőoltóanyag nj-erésénél a borjukon véghezvitt kínzásokról.) — Tötung 
der Hunde in Paris. — Wir Thiere (vers, holland nyelvből fordítva). 

2. ez. Két költemény Kühtmann János Frigyes Konrád, a nemzetközi 
állatvédelem előharczosának emlékére, kiről a fenntebbi lapok is közölnek 
meleg nekrológokat. A mi egyesületünknek is tiszteletbeli tagja volt. — Berechti-
gung und Segen des Thierschutzes. (A bécsi állatvédő-egyletben elmondott 
beszéd.) — Négy czikk a vivisectio ellen: Professor Schiff (geDÍi vivisector). 
Ein Vivisector, der unsere Ansicht bestiitigt. (Hugó Schulz dolgozatáról: 
Aufgabe und Ziel der modernen Therapie.) Thierversucli und Kehlkopf-
operation, von Lawson Tait. Handel mit Thieren zum Zwecke der Vivisec-
tion. — Európa bleibt zuriick. (A Wisconsin-állainban, Amerikában életbe 
léptetett s az állatkínzást akadályozó szabályrendeletekről.) — Beatrice oder 
die Frau Professor. (Folytatás.) — Egyleti értesítő. 

VEGYES. 

„Ne bántsd az állatot!" 
Az állatvédő törvények példákban, 200 koronával jutal-

mazott pályamű. Irta: K. N a g y S á n d o r nagyváradi kir. 
törvényszéki biró. Ara kemény táblába kötve 40 kr. Nyo-
matta Rózsa Kálmán és neje Budapest, Szentkirályi-u. 30. 
Társulati tagok 30 krért az egyleti helyiségben (IV., Kalap-
utcza 4.) naponkint 4—6-ig kaphatják. Postán küldve 35 kr. 

Ez a czime azon pompás kiállitásu és nagyérdekü kötet-
nek, mely az „Orsz. Állatvédő-Egyesület" könyvtárában most 
jelent meg. 

Az „Országos Állatvédő-Egyesület" soha meg nem szűnt 
azon gondolkozni, hogy miként lehetne humanitástól áthatott 
eszméjét: az állatok védelmét minél szélesebb körben terjesz-
teni. Most megtalálta a legalkalmasabb módot ezen könyv 
megjutalmazása és kiadása által. 

Az utóbbi időkben a kormány, a főváros, az egyes tör-
vényhozó testületek nagy buzgalmat fejtettek ki az állatok 
gondozására és védelmére való szabályrendeletek alkotása 
körül, s mióta gróf Bethlen András áll a földmivelési minisz-
térium élén, egyre-másra jelennek meg az állategészségügyre, 
állattenyésztésre és állatvédelemre vonatkozó jobbnál jobb 
rendeletek, melyek nemcsak a miniszter nagy és alapos gya-
korlati ismereteire, lianem ügybuzgalmára, mondhatni a köz-
gazdaság ezen nagyfontosságú ágának felvirágoztatása iránti 
lelkesedésére is vallanak. 

Igen, de ezen bölcs törvényeket azok olvassák legkevésbé, 
a kiknek részére tulajdonkópen hozattak és kiadattak, t. i. a 
köznép, s még ha olvasná is, bizony nem értené meg, vagy 
legalább nem értené meg annak minden részét. „A példa 
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világosit", mondja a régi példabeszéd. Áll ez különösen a 
kevésbé művelt osztályra. Azért, ha azt akarjuk, hogy han-
gunkat megértse a nép, az ő hangján, az ő nyelvén kell 
beszélni s példákkal kell felvilágositani a mondottakról. 

Ez a könyv feltűnő szerencsével találja el azt a hangot, 
melyet a nép szeret, melyet a nép ért, és oly élénken rajzolja 
a mondottakat, hogy lehetetlenség, miszerint az meg ne marad-
jon az olvasó emlékezetében. 

Az állatvédelemre vonatkozó törvények vannak itt meg-
ismertetve 45 csinos, érdekes, pompásan, zamatos magyar és 
népszerű nyelven megirott elbeszélésben. Megtaláljuk ebben 
az á l l a t e g é s z s é g ü g y i , h a l á s z a t i és v a d á s z a t i 
t ö r v é n y e k e t , az ezekre vonatkozó nevezetesebb rendeleteket, 
a büntető és kihágási törvénykönyvnek az állatvédelembe 
vágó szakaszait. Ugy, hogy mire valaki végig olvassa a külön-
külön önálló 45 kisebb történetet: észrevétlenül megtanulja 
az állatvédelemre vonatkozó törvényt és rendeleteket. Pedig a 
ki kezébe veszi e könyvet, nem tudja letenni, mig csak végig 
nem olvassa az utolsó betűig, oly érdekesek a közvetlenül 
ható, természetes egyszerűséggel, a falusi élet teljes és valódi 
ismeretével irott elbeszélések, melyeknek szövegéből, ha a 
törvényszakaszok és rendeletek idézését elhagyjuk, egy pom-
pás kis elbeszélés-gyűjtemény áll elő. 

A kötetet az egyes elbeszélések tartalmához rajzolt négy 
kép teszi még élénkebbé, kedvesebbé és változatosabbá. 

Őszinte örömmel üdvözöljük a szerzőt, K. Nagy Sándort, 
e kedves, népszerű kis olvasmányok megírásáért. Vajha több 
]lyen lelkes, humanitási eszmékért nemcsak rajongó, hanem 
tettleg szivén hordó és közvetlenül működő férfi találkoznék 
széles nagy Magyarországon! 

Ajánljuk e könyvet a tanfelügyelők, az iskolaszékek, 
tantestületek, nép- és polgáriskolai igazgató urak figyelmébe, 
nagyon alkalmasak ez olvasmányok a szorgalom és előmene-
tel megjutalmazására, évzáró jutalomkönyvnek, mivel az álla-
tok iránti nemesebb érzést felkelti, ápolja és tovább fejleszti. 

Legmelegebben ajánlhatjuk e könyvet a népkönyvtárak-
nak, mivel a néphez a nép nyelvén szól, és a törvény rideg 
szavát a saját nyelvén tanulja megismerni. 

Ajánljuk társulati tagjainknak és a nagyközönségnek a 
legmelegebben az éppen most megjelent könyvet. Dr. Sz. Gy. 

Állatvédelmi szabályrendelet. 
A házhelyásatásoknál és a homok- és kőbányáknál elő-

forduló állatkínzások megakadályozása czéljából még a mult 
év november hóban készített az egyesület egy szabályrendeleti 
tervezetet, ezt még a mult év 1892. decz. 23-án 181. szám alatt 
elküldöttük a főkapitánysághoz, ki ezt rendőri szempontból 




