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zott, s nem birták felhúzni a kocsit. A kocsis ütlegelni kezdte
őket, mire a két pára még jobban megerőltette magát. Szájuk
habzott, sebesen ziháltak, orrlyukaik kitágultak, hasztalan
minden! . .. S a brutális kocsis a megszakadni készülő lovakat orrba-szembe kezdte verni, majd rugdosni . . . Megundorodva ennyi kegyetlenségtől, kénytelen voltam távozni.
E jelenet jutott most eszembe s kérdém: Lehetséges-e,
hogy az állatnak ne legyen értelme? Im itt a példa: Csillag,
s aztán ama kettő is.

EGYLETI

ÉLET.

Ülések.
1.

Kivonat az Országos Állatvédő Egyesületnek 1893. évi
jun. hó 27-én tartott rendes választmányi ülésén felvett jegyzőkönyvéből. Elnök: dr. Verédy Károly, kir. tanácsos. Jegyző :
Knoll Lenke.
1. Főtitkár bemutatja dr. Kiss Mihály főszolgabiró által kidolgozandó állatvédelmi szabályrendelet tervezetének indokolását, mely egyelőre köszönettel tudomásul vétetik.
2. Özv. Hangi Józsefné választmányi tag inditványa, mely
szerint szegényebb sorsú ebtulajdonosoknak az ebtartásdíjat az
egylet fizesse, nem fogadható el, mivel egyelőre a szükséges
pénzre födözet nincs és mert attól tarthatni, hogy igen sok
jelentkező kerülne.
3. Bemutattatik az „Állatok Őre" III. száma, mely folyóirat jövőre nézve az összes magyarországi tanképezdéknek
megküldetik.
4. Végül a napilapok felkérendők, hogy az apró élelmezési állatok szállítására vonatkozó szabályokat közzétenni szíveskedjenek.
2.
Kivonat az Országos Állatvédő Egyesületnek 1893 szeptember hó 22-én tartott rendes választmányi ülésén felvett
j ^yzőköny véből. Elnök: dr. Verédy Károly, kir. tanácsos.
Jt yző : Knoll Lenke.
1. Elnök úr előterjesztésére a milleniumi kiállítás alkalmá' M nemzetközi congresszus rendeztetik, melyet a földmivelésügyi miniszter anyagilag és erkölcsilóg támogatni ígért.
2. Néhai Rökk Szilárd elhalálozásának évfordulója alkalmával az egyesület, f. hó 24-én, szokásához hiven, koszorút
helyez az elhunyt sírjára.
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3. Bemutattatik dr. Kiss Mihály aranyos-maróthi szolgabíró szabályrendeleti javaslata az állatok megvédésére, mely
mű az „Allatok Őre" IV. számában kinyomandó és záradékul
a t. tagok folyóiratunk útján, a választmányi tagok pedig irásilag felkérendők, hogy észrevételeiket erre nézve Írásban
nyújtsák be az igazgatósághoz.
4. Következett a főtitkár jelentése, mely tudomásul vétetik, melylyel kapcsolatban jelenti, hogy a belügyi miniszter ő
nagyméltósága a „Ne bántsd az állatot" czimü művet a községeknek figyelmébe ajánlván, ennek alapján tömeges megrendelések történtek, ugy hogy nyomtatási ára majdnem fedezve van.
5. Továbbá jelenti, hogy ugyancsak a belügyminisztérium
300 frt, a főváros pedig 50 frtnyi segélyt adott az egyesületnek s hogy a Rökk Szilárd-féle alapból a II. félévre járó
kamat 1333 frt 56 krban felvétetett.
6. Levelező tagul választattak Oldal János, polg. isk. igazgató kitűnő irodalmi működéseért s Mánczos József, vashegyi
igazgató, az egylet iránti ügybuzgóságaért.
7. Olvastatik az állatorvosi pályázat (50 korona jutalom
mellett), „Miképpen kell az egészséges és beteg állatot levágni".
Elfogadtatik.
8. Az egyesület, egy felmerült eset következtében, lépéseket tesz a medvetánczoltatás megszüntetése tárgyában a
belügyminiszternél, hogy erre nézve ne adjon engedélyt s a
már adott engedélyt is lehetőleg vonja vissza.
9. Olvastatik Karánsebes város levele, melyben „Ne bántsd
az állatot" román ós német nyelven kéri. Miután az egyesület
semminemű forditásokra nem terjeszkedik, tehát csak a kiadót
figyelmeztetheti e felhivásra.
10. Olvastatik a pénztáros jelentése, mely jóváhagyólag
tudomásul vétetik s mely a bevételt 14 frt 25 kr. kiadással
szemben 1023 frt 14 krból állónak tünteti fel.
11. Végül felolvasások rendezése elhatároztatik, egyelőre
azonban kisérletképen a választmányi üléssel egybekapcsoltatván, azt megelőzőleg történik.
A napirendnek több tárgya nem lévén, elnök úr az ülést
bezárja.
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