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ször e költeményekkel találkoznunk, a mennyiben az ,,Őr"-ben
egyet-egyet át fogunk venni. A szerző vagy 50 példányt küldött az egyleti helyiségünkbe szétosztás végett, a ki tehát
érdeklődik e valóban szép és költői ihletséggel irott versek
iránt, az az egyleti helyiségünkben ingyen, vagy 8 kr. beküldése mellett posta útján k a p h a t j a a szeretet szinébe kötött
művecskét.
3. Állatbiztosítási könyv. A helyes elveken alapuló állatbiztosítás az állatkínzás csökkentésére nagy befolyással bir; a
tulajdonosok törekednek majd idejekorán állatjukat húsként
értékesíteni, az öreg állatok elesvén a biztosítástól, túlcsigázott
vén lovakat ritkán látunk majd ; befolyással lesz erre a lóhúskimérés is, a mely az állatbiztosításnak egyik elválaszthatlan
követelménye. Rossz bánásmód által létrejött károkért kártalanítás nem adatik; minden megbetegedéskor azonnal állatorvoshoz kell fordulni, hogy először is gyorsan eldöntessék,
levágandó-e vagy kezelendő az állat, hogy hiába ne kínoztassák ; ha kezelve lesz, csak állatorvos kezébe kerülhet, a ki
mint — ma már — intelligens ember humanismusból is arra
törekszik, hogy a bajt rövidítse, a fájdalmakat-megszüntesse
vagy legalább csökkentse, a kuruzslói kínzás alkalmazásba
nem jöhet.
A műhez függelékként az állatbiztosítási törvényjavaslatok egész terjedelmükben vannak csatolva rövid bírálással,
hogy az állatorvosoknak is módjában álljon nézeteiknek kifejezést adni a napi- és gazdasági lapokban és igy ez ügy t ö k é letesen érlelődhetik.
Melegen ajánljuk H a j n a l J ó z s e f tagtársunk és állatorvos úrnak e becses kis művét a tisztelt állatorvosok, a gazdaközönség és tagjaink figyelmébe. Ara 70 kr., megrendelendő a
szerzőnél Nagy-Kikindán.

XI. nemzetközi állatvédő kongresszus Bernben.
A berni állatvédő-egyesület elnöksége részéről közhírré
tétetett, hogy a XI. nemzetközi kongresszus 1894. évi augusztus hó 12-én és következő napjain tartatik meg következő
napirenddel:
Augusztus 12-én, vasárnap, este 7 órakor:
1. Fogadás és üdvözlés a már megérkezett képviselőknek.
2. A kongresszusi tisztviselői kar megválasztása.
1. xV
2. A
3. A
Ohlsentől,

Augusztus 13-án, hétfőn, délelőtt .9 órakor :
kongresszusi tagok üdvözlése a kormány részéről.
kongresszus megnyitása az elnök által.
vándormadarak nemzetközi védelméről. Előadás dr.
Rómából.

