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forgalomba hozott kisebb élő állatokkal való bánásmód sza-
bályozása tárgyában kiadott rendeletét. 

De ha körülnézünk a gyakorlati életben, azt fogjuk ta-
pasztalni, hogy vidéki községeink piaczain, azok heti vásá-
rain még mindig a régi hagyományos állatkínzás van napi-, 
illetőleg hetirenden. 

A szegény szárnyasokat s az apró marhát kegyetlenül 
összekötözött lábakkal hurczolják a piaczra, s épp igy hord-
ják haza az úri asszonyok, illetőleg azok szakácsnéi a szeren-
csétlen állatokat a piaczról. 

Miért van ez igy a valóságban ? Azért, mivel a miniszteri 
rendelet gyakorlati végrehajtásának technikai segédeszközei 
nem lettek megállapítva. 

Melyek lennének ezen technikai segédeszközök? 
Semmi újat nem mondunk, hanem csakis olyat, mit a 

közigazgatási gyakorlat analóg esetekben már sikeresen alkal-
mazásba vett. 

A korcsmai hitel korlátozásáról szóló törvény végrehajtá-
sára emlékeztetünk. Ezen törvény kivonatának minden korcs-
mában kifüggesztve kell lenni. 

Hason gyakorlat behozatalát ajánljuk mi az állatvédelmi 
szabályrendeletnél. 

Minden község piaczán táblákat kell a földművelési mi-
niszter 31060/892. sz. rendeletének kivonatával felállítani. 
Ezen kivonatnak több hazai nyelven kellene szövegeztetni, 
hogy a piaczra járó vidéki nép megérthesse. 

Czélszerü volna, ha a földművelési miniszter ilyen táblá-
kat öntött vasból készíttetne tömegesen az állami vasgyárak-
ban, mert holmi falragaszok vagy fatáblák az anyag gyenge-
ségénél fogva nem állják ki az időjárás szeszélyeit. 

A.-Maróth, 1893. junius 10-én. 
Dr. Kiss Mihály, 

főszolgabíró. 

E G Y L E T I É L E T . 

Ifjúsági pályázataink. 
Az Országos Állatvédő-Egyesület a jövendő nemzedéket 

meg akarja nyerni az állatvédelmi eszmének, ezért legelőször 
iŝ  a leendő tanítók- és tanítónőkhöz fordult és azok számára 
pályadíjat tűzött ki tavaly. Mindegyik budapesti tanítóképző-
intézet részt vett a versenyben. Az eredmény az idei évi 
jelentésünkben olvasható. 

Az idén a budapesti k ö z é p t a n o d á k r a jutott a sor, 
és igy azoknak „Önképző-kör"-eit szólítottuk fel közre-
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működésre. Az illető megkeresés a következő igazgatóságoknak 
küldetett meg: 

a IV. ker. kegyesrendü főgymnázium igazgatóságának, 
a IV. „ ágost. h. ev. „ ,, 
a II. ker. kir. kath. „ „ 
az V. „ _ „ 
a VII. „ állami „ „ 
a IX. ,, református „ „ 
a II. ,, állami főreáltanoda „ 
az V. „ „ „ 
a IV. „ fővárosi „ 

A megkeresés szövege a következő: 

„Nagyságos Igazgató úr ! 

Az Országos Állatvédő Egyesület egy nemes és még nem eléggé 
ismert eszmét óhajt az ifjúság elé hozni. Meg vagyunk róla győződve, hogy 
a jó és igazért lelkesülő ifjúság mindig kiváló előszeretettel karolja fel a 
nemes eszméket, melyek részben az emberiség, részben a természet szolgála-
tában állnak. 

Ezek sorában helyt foglal az á l l a t v é d e l e m is. 
Ezért bizalommal fordulunk igen tisztelt Igazgató úr és a tanár-

elnökhöz, mint az itjuság k i v á l ó a n szellemi vezetőihöz, kérve Uraságto-
kat, hogy az önképző-körben csoportosult ifjakat az állatvédelem eszméjének 
megnyerni, terjesztésére buzdítani méltóztassanak s e czélból az Állatvédő 
Országos Egyesület által az öoképző-körök számára kitűzött következő 
pályázatot kihirdetni szíveskedjenek. Es pedig: 

1. Állatvédelmi eszméket felkaroló elbeszélésre 5 frt. 
2. Hasonló irányú költeményre 3 frtnyi jutalom-díjat tüzünk ki. 
A nyolcz forintot ide mellékelve tisztelettel küldjük meg. 
A pályadíjat az aránylag legjobb műnek odaitélni maguk az önképző-

körök lesznek hivatva a szokásos módon 
A pályanyertes műveket kérjük 1893. m á j u s hó 21-ig, azaz pünkösd 

vasárnapjáig hozzánk beküldeni. 
Abban az esetben, ha közölhetők, vagy az Állatvédő-Egyesület által 

kiadatni szokott naptárban (ide mellékelve), vagy az egyesület közlönyében, 
az „Állatok Őrében" fognak napvilágot látni. Eddigi kiadványainkat ide 
mellékelve elküldjük az „Önképző-köra-nek, egyszersmind az alapszabályunk 
6. §-ának 5. pontját ajánljuk a körök szives figyelmébe. 

E felhívásunkban az a meggyőződés vezérel, hogy az ifjúság nagy-
érdemű vezetői a védtelen állatok jogos ügyét magukévá fogják tenni, s 
lelkesedésüket az ifjúságra is át fogják származtatni. Hisz egyedül tőlük 
függ az ügy sikeré. 

Midőn a szives fáradozásért előre is kifejezzük hálás köszönetünket, 
maradtunk hazafias üdvözlettel Budapesten, 1893. márczius hó 5-én. — 
Az Országos Állatvédő-Egyesület nevében: Dr. Verédy Károly, kir. tanácsos, 
elnök. Dr. Szalkay Gyula, igazgató t i tkár" 

A kitűzött határidőig 7 középtanoda válaszolt, részint 
boküldötte a megjutalmazott dolgozatokat, részint okadatolta, 
hogy a közeledő érettségi vizsgálatok miatt nem dolgozhattak 
a deákok és a pályázati határidőnek meghosszabbítását kél-
ték. A választmány készségesen meg is adta a hosszabbít ást 
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illetőleg a következő tanév kezdetén az „Önképző-köru-ökben 
való kiírását decz. 15-éig terjedő határidővel. 

Dicséretes munkásságot fejtett ki a a IV. ker. községi 
főreáltanoda „Önképző-kör"-e, a mennyiben ott 10 pályázati 
munka érkezett be, 5 prózai és 5 költemény. A tanár-elnök, nagyon 
helyesen, nemcsak a két pályanyert munkát, hanem a d icsé -
r e t'e t nyerteket is beküldötte. Pályanyertesek : 

Hubenay József VIII. o. t. „A Sándor bácsi kutyája", 
elbeszéléssel, 5 frtot nyert. 

Ormos Gyula VII. o. t. „Egy kidőlt szamár fölött", 
költemény, 3 frt. — Dicséretesek: 

1. Kliczpera János VIII. o. t. „Az öreg biró." 
2. Spitzer Emil VI. o. t. „A vén huszár kalandja", 

elbeszélés a Rákóczy-korból. 
A II. ker. állami főreáltanoda „Önképző-kör"-éhez 4 

dolgozat érkezett be, beküldetett egy pályanyertes, egy dicsé-
retet nyert dolgozat, a költeményre új pályázatot irtak ki. — 
Pályadíj as: 

Krausz Noé VIII. o. t. „Egy ház története", elbeszélés, 
5 forintot nyert. — Dicséretet nyert: 

Szeszler Ödön, VII. o. t. „Kínzott kutyáinkról" czimü 
dolgozatával. 

A református főgymnasium részéről egy pályanyertes 
költemény érkezett be: Goldner Lajos VII. o. t. „Gyermek-
játék", czim alatt 3 frt ; a prózai dolgozatra hosszabbí-
tást kért. 

A IV. ker. kegyesrendü főgymnasium i f júsága két mun-
kát irt, melyek közül csak az egyik vált be. — Pályanyertes. 

Szinnyei Ferencz VII. o. t. „Útközben" novellával, 5 frt. 
A II. ker.. kir. kath. főgymnasium „Önképző-kör"-e hosszab-

bítást kért. 
A IV. ker. ágost. evang. főgymnasium és az V. ker. 

kir. kath. főgymnasium igazgatóságai jelentették, hogy a köze-
ledő érettségi vizsgálatok miatt a deákság nem ért rá dolgo-
zatokat készíteni. 

Kivonat 
az Országos Állatvédő-Egyesületnek 1893. évi ápril hó 17-én tartott választ-
mányi ülésén felvett jegyzökönyvéből. Elnök: dr. "Verédy Károly kir. tanácsos. 

Jegyző: Knoll Lenke. 

1. Elnök úr bemutatja az egyesület legújabb könyvkiadványát: „Ne 
bántsd az állatot", mely az állatvédő törvényt ismerteti népies modorban. A 
munka 200 koronát nyert a pályázaton s K. Nagy Sándor müve. Az egye-
sület 1000 darabot vett á t ; ára 40 kr., egyleti tagok 30 krajczárjával sze-
rezhetik meg. 

2. Hauszmann Alajosné levelére a helybeli kocsi-ípartársulatok kör-
levélileg kérendők fel, hogy a lovakkal e tekintetbeni kínzási módnak eleje 
vétessék. 
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