
k ö z e l m ú l t s zedő- s t rá jk m i a t t a t e l j e s s z á m a j ö v ő 
h ó n a p b a n j e l e n i k m e g . 

Egyesület i elet. 
A választmányi üléseken tárgyalt fon tosabb ügyek voltak". 
Az «Elpis Melena» által kiirt pályázatra érkezett a győri állami 

tanítóképző intézettől két dolgozat. A kalocsai r. k. és az egri r. 
k. nőképző intézettől nem érkezett pá lyamunka. A győri intézet 
igazgatósága által beküldött dolgozatok közül Albert Jo lánt 10 f r t ta l ; 
Lövenstein Hermint 5 frt tal jutalmaztuk. 

A müncheni egyesület 50 évi fennál lásának jubi leumát ülte, 
melyen sa já t költségén igazgató ti tkárunk és dr. Szalkay Gyuláné 
részt vettek. Egyesületünk által küldött üdvözlő iratot képvi-
selőink magukkal vitték. 

Kiadtunk röpirat gyanánt 1000—1000 pé ldányban: 
Monostori Károly állatorvos, akadémiai t anár által tar tot t 

előadást: «A lovak szemellemzőjéről» és «Kocsis-iskola,» az 
előbbit a «Berliner Thierschutzverein* külön röpi ra tban német 
nyelven is kiadta. E röpiratok a helybeli fuvarosok között osz-
tattak ki. 

Glasz József udvari nyerges, szemellemző nélküli mintakan-
tárt a jándékozot t az egyesületnek és egyszersmind szives volt 
megengedni, hogy koronaherczegi bol t jában közszemlére kiállít-
hassuk. Most is ott van és az egész tél folyamán a kirakatban 
látható lesz. 

A budapest i tái 'saskocsi részvénytársaság igazgatóságát fel-
kértük újólag, hogy a megállóhelyeket létesitesse és egyszer-
smind köszönetet mondtunk, hogy a szemellemzőket eltávolította és 
a franczia hámot alkalmazta, igaz ugyan, csak a Jánoskórházi 
vonalon, de ebből is a haladás fej lődését látjuk. 

Meghívtak a harmadik nemzetközi földmivelésügyi kon-
gresszusra Brüsselben, vándormadarak kérdésének tárgyalá-
sára. E czélból fölkértük dr. Ohlsen Károly miniszteri tanácsos 
Ul%at Rómában, mint az egyesület tiszteletbeli tagját, legyen szi-
v e s bennünket Brüsselben képviselni és e fontos kérdéshez hoz-
zászólni. Ohlsen ott is volt és je lentését már be is küldte. 

A megszállott ta r tományokban, Boszniában, a kulturát akar-
ják terjeszteni és ezt ugy kezdik, hogy az emberi kedélyt a ga-
amb lövészet mesterségével eltompítják. Az irgalmat, mely az emberi 

hívben fekszik, ki kell, hogy vegyék, ha az ár ta t lanság jelképét, 
* szelid galambot, százával agyonpüffölik, nyomorékká teszik. 
j . .z .kapja a legnagyobb dijat, ki a galambnak a két lábát le tud ja 
°m> de máskülönben sértetlen marar TTa ez nem [barbarizmus, 
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akkor nem is volt soha barbarizmus a világon. Valamint az osz-
trák egyesületek mind, ugy mi is tiltakoztunk az uj fürdőben, llid-
zsén, meghonosítandó galamblövészet ellen. Sürgönyeink, melyek 
e czélból a fürdő felügyelőjéhez és az akkoriban ott tartózkodó 
közös pénzügyminiszterhez mentek, következők: 

Kállay Béni közös pénzügyminiszter urnák 
Ilidze, Bosznia. 

Azon kérelemmel járunk nagyméltóságod elé, méltóztas-
sék az ott divó és az emberi érzést mélyen sértő galamblövé-
szet eltiltását kieszközölni. 

Az Országos Állatvédő Egyesület Budapesten. 
Dr. Verédy, elnök. 
Dr. Szalkay, igazgató. 

Herm Bittér v. Horowitz 
Ilidze, Bosznia. • 

Um die in Ilidze zu veranstaltende Festlichkeit des Tau-
benschiessens, welches nur die Verrohung des menschlichen 
Gemüthes zur Folge hat, zu verhindern und zu verbieten, er-
sucht Euer Hochwohlgeboren der Landesthierschutzverein zu 
Budapest. 

Dr. Verédy, Prásident. 
Dr. Szalkay, Direktor. 

A XII. nemzetközi állatvédelmi kongresszus jövő évben 1896. 
julius 18, 19, 20 és 21-én fog megtartatni Budapesten, mármost 
eleve értesítjük tisztelt tagjainkat ez örvendetes eseményről, mi-
vel előre láthatólag a külföld legjelesebb képviselői, hölgyek meg 
férfiak fognak megjelenni, igy Schilling Máry ő excellentiája a 
rigai (Oroszország) egyesület elnöknője, Dr. Lemke és neje Stock-
holmból és Dorothee de Brüll Triesztből el fognak jönni. Havre-
ból (Francziaország) és Caracasból (Venezuela köztársaság fővá-
rosa Amerikában) van már vendég bejelentve. 

A földmivelésügyi miniszter (gróf Festetich) a kongresszus 
czéljaira 500 frt segélyt utalványozott. 

Folyamodtunk még a fővároshoz 2000 frtos segélyért, mivel egy 
nemzetközi kongresszus igen sok pénzbe kerül. 

Az ezredéves kiállítás igazgatósága pedig a kereskedelmi és 
közoktatásügyi minisztériumokhoz is fordult némi segélyért, de 
ezt csak várjuk. 

Kitüntetést kaptak: Radó Vilmos tanár és Lobmayer Géza, 
és Mály F. Ferencz urak. Mind háromnak az elismerő okirat el-
küldetett. 

Borsodi Ágnes úrhölgy, ugy mint tavaly, az idén is küldött 20 frt 
ajándékot. 

Szirmay Johanna úrhölgy Kassán pedig egy 1000 forintos a r a n y j á r a d é k 
kötvényt hagyományozott nekünk, a pénzt a napokban kaptuk és pedig 
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1102.72 frt , mely kamatozólag van elhelyezve. A utolsó válasz tmányi ülés azon 
határozatot hozta, hogy ezentúl minden adományból 10°o az alaptökéhez csa-
tolunk mindaddig, mig a lapunk 10000 fr t tőkét nem képvisel. 

Azon alkalomból, hogy a földmivelésügyi minisztérium a kongresszus 
költségeire 500 f r to t adományozot t , a «Népszava» jónak lá tot t bennünke t és 
az állatvédelmi eszmét lerántani . Egy czikket közölt azon czimmel «Elöbb az 
állatok, azután az emberek», e czikkre tagtársunk Hangi József ur igen ta lpra 
esetten felelt ,a hamis vádaka t megczáfolta és a gyanúsí tásokat v isszautas í -
tot ta . Köszönetünket fejezzük it t ki Hangi urnák. 

Sürgős beadványt intéztünk a földmivelésügyi miniszterhez, amennyiben 
Mohácson egy zabbal megterhelt ha jó elsülyedt, a zab ennek következtében 
elázott, eldohosodott és elpenészesedett . Ezen 2000 métermázsa zab most 
a t eherpá lyaudvarban fekszik eladás czéljából, amennyiben félő, hogy ezen 
dohos zabot jó közé keverik és állati eledelül ér tékesi teni akar ják , felkértük 
a miniszter u ra t ezen zabot szakközegei által megvizsgáltatni , h a ezek az 
á ru t állati élvezetre a lkalmat lannak talál ják, intézkedjék, hogy ezen romlott 
zab t rágyázásra vagy szesz készítésre fordi tassék, de semmiesetre eledelül 
ne használ tassák, mer t különben a sertésvész, lépfene és takonykór ismét fel-
léphetnek. Szegény hazánknak pedig éppen elég van e vészekből. 

A székes fővárosi t anácshoz fordultunk, helyet kér tünk a most 
elkészült tűzol tó lak tanyában felállítandó mentőkocsink számára és egy-
szersmint a kocsi kezelését, avval való kivonulását a város i tüzérség legény-
ségérekér tük bizhatni. Sajnos , hogy elutasí tot tak a főparancsnok u t a j á n l a t á r a . 

A «Hideg Zabola* nevezetű röp i ra tunka t a fagyos idő beálltával megint 
1000 példányban küldtük szét a kocsibir tokosoknak. 

Öröm já r t a á t szivünket, mikor olvastuk, hogy Darányi Ignácz tag-
társunk és válaszmányunk tagja , Ő Felsége által földmivelésügyi minisz-
ter ré nevezte te t t ki. Azonnal egy 10 tagból álló deputáczió dr. Verédy Ká-
roly elnökünk vezetése a la t t tisztelgett ő nagyméltóságánál , örömünknek adot t 
kifejezést, hogy szerény egyesületünk tag ja ju to t t e fényes polczra, a jánlo t ta 
ügyünket és egyletünket jó indula tába és biztosította ha t á r t a l an t iszteletünkről. 

A miniszter ő Exel lent iá ja igen kegyesen és mondha t juk kedvesen 
fogadott , az á tnyú j to t t n a p t á r t á tvet te , ügyünket pedig melegen fogja felka-
rolni, mivel az ál latvédelem szoros viszonyban van az ál lat tenyésztéssel és 
állategészségügy fellendülésével. Gyűléseinkre ha j l andó egy közegét kiküldeni, 
hogy így kívánságainkról , ba ja inkró l és ha ladásunkról értesülve legyen. 

Az 1896. évben következő tanintézetek önképző körei számára 5—5 
forintos pályadíj Íratott ki a legjobb állatvédelmi czikk meg ju t a lmazásá ra : 

Az állatvédelmi eszme a középtanodákban, 

1. Állami gimnáziumok. 2. Állami reáltanodák. 
Losoncz 
Lúgos 
Nagv-Szeben 

Győr 
Déva 
Kassa 
Temesvár 

3. Róm. kath. gimnáziumok. 4. Református gimnáziumok. 
Beszterczebánya 
Ba ja 
Brassó 
Keszthely 
Pozsony 
Ungvár 

Hódmezővásárhely 
Pápa 
Zilah 

5. Unitárius gimnáziumok. 
Kolozsvár 

6. Evang. gimnáziumok. 
Igló 
Selmeczbánya 
Sopron. 




