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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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3. A dunaföldvári erdövédség kérelme, mely szerint „Az állatok őre" 
állandóan megküldessék, helyben hagyatik. 

4. Dr. Nádaskay indítványára felirat intézendő a földmivelési mi-
niszterhez, melyben az elfogott kóbor kutyáknak ideiglenesen az állat-
gyógyintézetben való elhelyezését kérjük, ha az állatkerti igazgatóval nem 
lehetne e tekintetben valami elfogadható szerződést kötni. 

5. A belügy-, földmivelés- és közoktatásügyi minisztériumok felkéren-
dők, hogy a rNe bántsd az állatot" czimü kiadványunk szives pártolásuk 
által az alattuk álló közegek közt szétterjedjen. 

6. Az Elpis Melena által irt „Gemma" czimü állatvédelmi novella 
fordítása bemutattatik, kiadása azonban, pénz hiánya miatt, későbbre 
halasztatiK. 

7. Végül az elnök kijelenti, hogy mindennemű pénzbeli kiadások 
utalványozására fenntartja magának a jogot. 

Kivonat 
az Országos Állatvédő-Egyesületnek 1893. évi május hó 27-én tartott vá-
lasztmányi ülésén felvett jegyzőkönyvéből. Elnök: dr. Verédy Károly kir. 

tanácsos. Jegyző : Knoll Lenke. 

d 1. A választmány Schüller Edét a madarak etetése körül szerzett ér-
emeiért elismerő oklevéllel tünteti ki. 

2. A torontálmegyéi tanfelügyelőségnek kérelmére 30 darab Állatvédők 
naptára küldetik meg. 

3. A középtanodák önképző körei közt kiirt pályázatokra a nyertes 
pályamüvek beérkeztek, a meddőkre pedig új pályázat hirdettetik. 

4. A fő- és székváros tanácsa felkéretik, hogy a „Ne bántsd az 
állatot" az iskolaszékek közt, jobb tanulók megjutalmazására ajánlja. 

5. Utasittatik a pénztár a „Ne bántsd az állatot" számlájának ki-
fizetésére, mely összeg 290 forintot tesz ki. 

6. A félévi zárlat ideje elérkezvén, a pénztár felülvizsgálásával De-
meczky Gyula és dr. Németh Imre urak bízatnak meg. 

1893 ápril és május liavában beléptek : 
Nagy Jenő, uradalmi titkár 
Laue Gallusevitz R. 
Dobos József 
Prandtner József 
S. Róza 
Dr. Tóth Ferencz, m. á. v. titkár 
Beutum Lajos, kereskedő 
Kis Lipótné, női szabó 
Gross Ferencz, állatorvos 
Petrovits Anna 
Szecsányi Antal, tanitó 
Dieglesz József, szénkerefkedő 
Leichter Lipót, fodrász 
Himlauer Jenő, kereskedő-segéd 
Kováts Imre 
Mihálecz Károlyné 
Vadas Gyula, ev. ref. lelkész-tanitó Csermőn, 
Fleischner Ede, gyárigazgató 
Stem Samu, hivatalnok 
Kohn József, főpinczér 

a j á n l ó : 
dr. Szalkay Gyula. 
Rózsa Ida. 

Ilosvay Bertalan. 
Szalkayné. 
Leitl S. János. 

n v n 
Gruber Kati. 
dr. Szalkay Gyula. 
Prohaszka Mária. 
Kurlander Soma. 

n ,1 
Török Györgyné. 

Arad in. Dr. Szalkay. 
Leichter Lipót. 




