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4. A marhaszállitási és sakterolási ügy állása Svájczban. 
Előadó: jággi Keller Endre, Aarauból. 

5. A sakterolási ügy állása Szászországban. Előadó : Benn-
dorf Herniann kereskedelmi tanácsos Dresdából. 

Augusztus 14-én, Jcedden, délelőtt 9 órakor: 
1. Az állatvédő-egyesületek és a nemzetközi kongresszus 

foglalkozzanak-e az élvebonczolási kérdéssel és ha igen, mi-
lyen módon? Előadó: dr. Landsteiner K. prépost, Bécsből. 

2. Marhaszállitás Francziaországban. Előadó: Decroix, 
Párisból. 

Augusztus 15-én, szerdán, délelőtt 8 órakor: 
1. Az egyesületek jobb irodalmi összeköttetéseiről, eset-

leg egy központi iroda felállításáról és az állatvédelmi iroda-
lom általános emelkedéséről. Előadók: Hartmann Ottó, Köln-
és Péter Károly, Casselből. 

2. Az állatvédelem a délszlávoknál. Előadó: dr. Cech, 
Zágrábból. 

3. Inditványok, melyek a titkári kartól megvitatva beter-
jesztetnek. 

4. A következő kongresszus székhelyének választása. 

EGYLETI ÉLET. 
Egyesületünk ez idén 4 gyűlést tartott, január 12-én 

közgyűlést, márczius 8-án, május 26-án és junius 26-án vá-
lasztmányi üléseket. Az igazgatói és pénztárnoki jelentéseket 
tudomásul vette a választmány és következő fontosabb ügyek-
ben határozott: 

20 vidéki középtanoda önképző körei számára 100 forint 
pályadíjat szavazott meg akképpen, hogy egy-egyre 5 forint 
jusson. 

Kettős czélt akart ezáltal a választmány elérni: ú j esz-
mét az önképző körökbe vinni és másodszor az állatvédelmi 
fogalmat az ország ifjúságával ismertetni. A felszólitás követ-
kező 20 középiskola igazgatóságaihoz ment : 
az aradi, kaposvári, pancsovai, zombori állami íogym-

nasiumokhoz * 4 
a lőcsei, nagyváradi, soproni, szegedi állami loreál-

tanodákhoz 4 
a kanizsai, kassai, pécsi, szombathelyi, ungvári r. kath. 

főgymnasiumokhoz 5 
a debreczeni, miskolczi, m.-szigeti és sárospataki refor-

mátus főgymnasiumokhoz 4 
az eperjesi és pozsonyi ágost. evang. főgymnasiumokhoz 2 
a szabadkai községi főgymnasiumhoz. 1 

összesen . . 2(J 
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Áz illető felszólitás következőleg hangzott.: 
73. szám. 

Nagyérdemű igazgató ú r ! 
Az Orsz. 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 if júság mindig 
kiváló előszeretettel karolja fel a nemes eszméket, melyek 
részben az emberiség, részben a természet szolgálatában 
állanak. 

Ezek sorában helyt foglal az állatvédelem is. 
Bizalommal fordulunk igen tisztelt igazgató úr és a ta-

nárelnökhöz, mint az ifjúság kiválóan szellemi vezetőihez, 
kérve uraságtokat, hogy az önképző-körben csoportosult ifja-
kat az állatvédelem eszméjének megnyerni, terjesztésére buz-
ditani méltóztassanak s e czélból az Orsz. Állatvédő Egye-
sület által az önképző-kör számára kitűzött következő pályá-
zatot kihirdetni sziveskedjenek. És pedig: , 

Állatvédelmi eszméket felkaroló elbeszélésre vagy ha-
sonló irányú költeményre 5 frtnyi jutalom-dijat tüzünk ki. 
Ezen díjat két részre is lehet osztani 8 és 2 f r t ra ; de ezt 
egészen az önképző-körre bízzuk. A pályadíjat az aránylag 
legjobb műnek odaítélni maga az önképző-kör lesz hivatva a 
szokásos módon. De nemcsak a jutalmazott, hanem az esetleg 
„dicséretet" nyert művet is kérjük beküldeni. 

A pályanyertes dolgozatokat kérjük f. évi junius l - ig 
hozzánk beküldeni. Abban az esetben, ha közölhetők, vagy a 
naptárunkban, (idemellékelve) vagy az egyesület közlönyében, 
az „Állatok Őrében" fognak napvilágot látni. Eddigi kiad-
ványainkat ide mellékelve elküldjük az önképző-körnek és 
alapszabályainkat a kör szives figyelmébe ajánljuk. 

Két évvel ezelőtt a székes főváros tanitókópezdékben, 
tavaly pedig a fővárosban levő középtanodákban volt ezen 
ifjúsági pályázat kiírva és mondhatjuk igen szép eredményre 
vezetett. Áz idén pedig 20 vidéki középtanodában akarjuk az 
állatvédelem nemes eszméjét átültetni. Nagyságod kitűnő 
vezetése alatt álló középtanodája is felvétetett a kijelöl-
tek közé. 

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

Midőn a szives fáradozásáért előre is kifejezzük köszöne-
tünket, maradtunk hazafiúi üdvözlettel 

Budapesten, 1894 márczius 22-én. 

Dr. Szalkay Gyula, 
igazgató-titkár. 

Dr. Verédy Károly, 
elnök. 
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A kitűzött határidőig következő 8 középtanodáktól jött 
pályázati munka: 

A pozsonyi ág. ev. lyceumtól. 
Első dijat nyert (3 frt) Németh Bálint VIII. o. t. „Nagy 

veszély kibékíti az ellenséget" czimü elbeszélésével. Második 
dijat (2 frt) Schöpflin Géza VI. o. t. „Ne bántsd a madarat" 
czimü költeményével. 

Dicséretet nyert Harmath István VI. o. t. „A bogár-
kínzó" czimű elbeszélésével. 

A nagy-kanizsai r. k. f őgymnas iumtó l : 
5 frtot nyert Kereskedőt László VII. o. t „Hanzi" czímű 

elbeszélésével. 
A pancsovai főgymnasium részéről: 

3 frtot nyert Oka Endre, 
2 frtot nyert Schulz József. f 

A sárospataki ev. ref. főgymnasium részéről: 
o frtot nyert Nagy Béla VIII. o. t. „Légy jó az álla-

tokhoz" czimü beszélykóvel. 
Az ungvári főgymnasium részéről: 

Dicséretet nyert Csűrös Ferencz VII. o. t. „Ne bántsd 
az állatot" czimü költeménye. 

Az eperjesi collegiumtól: 
5 frtot nyert Sztrilicli Béla VIII. o. t. „A rejtélyes 

kastély" dolgozatával. 
A szegedi állami főreáltól: 

5 frtot nyert Tóbiás Károly VIII. o. t. „Dani bácsi" 
elbeszélése. 

Dicséretet RauschenbergerFerencz VII. oszt. „Hektor"-ja. 
A soproni állami főreáltanodától: 

5 frtot nyert Ullrich Nándor VIII. o. t. „A kedves 
ember" elbeszélése. 

Dicséretet nyert Ullrich Nándor VIII. o. t. A „Hála" 
költeménye és Rechnitzer Ferencz V. o. t „Aveszélyben" el-
beszélése. 

Pályázati hosszabbítást kértek: 
Szabadka, Lőcse, Pécs, Miskolcz, Debreczen és Nagy-

várad városaiban levő középtanodák. 
Pozsony város kapitányságának irtunk és kértük az 

ottani állatkínzások megszüntetését és az illető ministeri ren-
delet közhírré való tételére. A mint értesültünk, ott a legszi-
gorúbban ellenőriztetnek a piaczok, a rendőri közegeknek ki 
van adva, hogy a legcsekélyebb állatkínzást is torolják meg. 

Adorján Gyula a lóusztatóját megvételre ajánlja, az idő 
rövidsége és ez ügy kellő tanulmányozása végett csak őszszel 
fog a választmány határozni. 

Az állatkertben állítólag előforduló állatkínzások ellen 
panasz emeltetett, átiratban felkértük az igazgatóságot azok-
nak megszüntetésére. 
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Az állatvédelmi könyvtár II. kötete gyanánt Elpis Melena 
által irt „Gemma" állatvédelmi regény adatik ki, a nyomdai 
költség fele részben önkéntes ajánlat folytán Schwartz bárónő, 
fele részben az egyesület viseli. 

Folyamodásunkra a pénzügyi ministerium értesit, hogy 
az 1869. évi 16-ik törvényczikk 3. §-a értelmében a közható-
ságokhoz és hivatalokhoz intézendő beadványainkra a bélyeg-
mentességet megadja. 

A népiskolák számára készitendő falitáblákra egy a gyer-
mekeknek megfelelő vers megirására 100 korona tiszteletdíj 
mellett Pósa Lajos író kéretik fel. 

Általunk kidolgozott lószabályzati rendeletet a fő- és szék-
városi tanács nem fogadta el, ezen ügy már 6 év óta húzódik, 
újonnan átdolgozva megint fel fogjuk terjeszteni. 

Az elnök úr, mint a közoktatási tanácsnak tagja, oda ha-
tott, hogy ezentúl a népiskolai olvasó-könyvekbe az állatvédelmi 
eszmét felkaroló olvasmányok is jutni fognak. 

A XI. nemzetközi állatvédelmi kongresszusra, mely f. 
évi augusztus hó 12-én és következő napjain tartatik, igazgató 
titkárunk küldetett ki. 

Az állatvédelmi kihágókat az egyes kerületi kapitánysá-
gokhoz tettük át és azoknak megtorlását kértük. 

Az ebzárlatról hozzánk érkezett hivatalos tudósításokról 
a helybeli napilapokat értesítettük. 

1894. évi márczius óta újonnan belépett tagok. 

Alapitó tag 25 f r t t a l 

Ifj. Neumann Adolf, gyáros, Aradon. 

Rendes tagok: 

Róth Lajos, sütőmester, I. Apród u. 10. 
Del Medico Antal., magánzó, X. Kápolna 

utcza 27. 
Farkas János, hivatalnok, VIII. Sándor 

utcza, képviselőház. 
Krug Teophil, építőmester, VIII. Nép-

szinház-utcza 12. 
Schmidl Sándor, nyomdász, V. Bálvány 

utcza 6. 
Brechtel Frigyes, m. á. v. hiv. Ferencz 

városi állomás. 
Györky József, hiv.. VII. Károly-körút 9 
Fuchs Arthur, bankhiy., V. Sétatér-u. 4 
Fehér Miksa, bankhiv., VI. Dalszínház 

utcza 10. 

A j á n l ó : 
Prohászka Mária 

Lobmayer Károly 

Jaulus Bernátné 
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A j á n l ó : 
Klein Kár., keresk., IV. Károly-körút 24. Jaulus Bernátné 
Freddel Arthur, keresk., VI. Uj-utcza 7. „ „ 
Alt és Cohn, keresk., V. Széchényi-u. 5. „ „ 
Domány Jakab, kávés, VIII. Örömvölgy-u. 1. Kaiser Alfréd 
Rosenberg Jakab, kereskedő, VIII. Illés-

utcza 13. .. „ „ 
Kolbinger József, fuvaros,VIII.Orömvölgy-

utcza 30. „ „ 
Steiner Adolf, fuvaros, VIILSzeszgyár-u. 10. „ „ 
Kuzsinszky F., fuvaros, VIII. Temető-út 63. „ „ 
Konnert József, szijgyártó, Berzsenyi-u. 7. „ „ 
dr. Farnadi József, ügyvéd, IV. Kossuth 

Lajos-utcza 3. MontecuccoliEmma 
grófnő 

Bogdándy Ilona, IX. Csepelrakpart 7. „ „ 
Meltzner Károly, liiv., III. Béesi-út 62. „ „ 
Strausz Samu, pinczemester, IX. Ferencz-

körút 31. Scharnbeck J . 
Sciároni Bernát, kéményseprő, Liliom-u. 7. „ 
Deiss Virgilius, ügyvezető, Váczi-út 46. „ 
Lindtner János, mázoló, Angyal-út 12. „ 
Rakita Dezső, jegyző, IV. Kossuth Lajos-

utcza 4. ' Del Medico Antal 
Wellay István, főv. irnok, X . Jászbe-

rényi-út 10. „ „ 
Fáczányi István, gyógyszerész, X. Jász-

berényi-út 3. „ „ 
Havas József, gazdász, X. Bánya 1. „ „ 
Klinczing Géza, bankhiv., X. Hölgy-u. 7. „ „ 
Karner Samu, palaczksör-szállitó, X. Jász-

berényi-út 5. . „ „ 
Vincze Lajos, X. Tüzér-utcza 18. „ 
Horváth Mór, kereskedő, Kőbánya „ 1 

Mőszner Károly, magánzó, „ ;; 
Kreische Antal, gyáros, „ „ n 
Popper Mór, 
Lázár Heródes „ „ „ 
Kern Ernő, 
Pórszász Nándor, _ 
T. 1 T-I • ' " " " " 
l e s z i Erigyes, 
Horváth János „ „ , 
ifj. KoenigMiklós, bankhiv , Budapest,Kőbánya „ 
Dózsa Döme, 
LobmayerGéza,gymn.tan. , IV. ,gr . Károlyi-u.22. „ 
Wulletic János, gyáros, Kőbánya „ „ 
Krappe Róbert, intéző, I., Árpád-utcza 1. Nagy Jenő-
Schőmer Ferencz, épitész, I., Pálya-u. 5. „ 
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Nachod Károly, tisztviselő 
Widder Péter, V., Zrinyi-utcza 4. 
Widder Henrik, „ 4. 
Leichtmann Jenő, V., Alkotmány-utcza 31. 
Seháffer Bódog1, gabnacsarnok 
Widder Mór, V., Dorottya-utcza 12. 
Braun Nándor, V., Mária-Valeria-utcza 14. 
Tisch Dávid, Bécs, IX., Hörl-utcza 11. 
Steiner M. J. , V., Dorottya-utcza 12. 
Kérni Jenő, V., Zrinyi-utcza 4. 
Balassa Gyula, II., Toldy-Ferencz-utcza 14. 
Rosner Ármin, hiv., VII., Síprutcza 12. 
Tisch Dávid, nagyfuvaros, VIII., Orczy-út 

1 8 - 2 0 . sz. 
Meghalt: 

Markutz József, 1894. évben, 
id. Sándy Gyula tanár. 

VEGYESEK. 
Pályázati tudósítások. A verses művek tavalyi pályázatára 

érkezett dolgozatok az illető szerzőknek rendelkezésére állanak, 
a hivatalos órákban a jelige és a költemény czímének elmon-
dásával a mű visszavehető. A „Szeresd az állatot" czímü mű 
kiadható az „Állatok Oré"-ben, a szokásos tiszteletdíj mellptt, 
ha a szerző beleegyezését adja. A többi vers, ha októlDer else-
jéig nem kérik vissza, megsemmisíttetik. A biráló-bizottság 
ítélete az „Állatok Őre" ez évi első száma negyedik lapján 
olvasható. 

Az állatvédelmi ügyért lelkesen buzgó hölgy. G y o r o k i A n d -
rényi Kálmánné úrinő Aradról levélben felszólította az országos 
egyesületet, hogy létesítsen fiókot Aradon, és e czélból 40 
tagot gyűjtött Árad városában. Nevezett úrinő Arad városá-
nak legelőkelőbb úricsaládjai közé tartozik és minden humá-
nus intézménynek a legbuzgóbb szószólója. Nincs emberbaráti 
társulat, philant'ropikus együttműködés, a hol ő mint adakozó 
nem szerepelne. O, a ki az emberi nyomort nagyon jól ismeri, 
szükségét látta annak, hogy azokért, kik szólani nem tudnak, 
de az emberek jólétéért dolgoznak, az irgalom szavát fel-
emelje. Itt is mutatkozott a már többször felemiitett tapasz-
talat, hogy az állatvédő mindig embervédő is. De nem for-
dítva, mivel hány úriasszony és úricsalád volt ott is, ki nagyra 
van a női, gyermekkerti , ápolda egyesületeivel, de nem akart 
semmitsem tudni az állatok védelméről; az emberek tudnak há-
lálkodni, az újságok kidicsérnek, nevet és dicsőséget szerezhet az 
ember magának, de az állatok, azok nem csókolhatnak keze t ; 

A j á n l ó : 
Nagy Jenő 
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Knoll Lenke. 

Konnert József. 




