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«Ha nem volna károm belőle, nem ütném őket; de csak nem 
veszítem el a rongyos gebék miatt mai napszámomat». 

«A mai napszámát ?» felelt a paraszt gúnyos mosolylyal: «Mi 
módon veszthetné el azt? 

«Ugy», szólt a kocsis; «hogy gazdám azt mondta: «tiz fuvart 
csinálsz esti nyolcz óráig, a mennyivel kevesebbet annyit levonok 
napszámodból*. Azomban nincs időm itt trécselni.* 

Ezen szavak után a durvaság ismét kitört belőle, ütötte a 
lovakat s mikor mégsem húzták ki a kocsit a kantárszárat meg-
fogta szájuknál és nagyot rántott rajta, a lovak szája beszakadt 
és ez iszonyú fájdalomtól a kocsit kirántották a gödörből és meg-
indultak. 

«Megálljon csak!« kiáltott a- kocsis után a paraszt: még 
magát is eléri a kínos végzet.* 

A kocsis nem felelt, felült a bakra és tovább szundikált. 
A lovak lassan, lépésben mentek tovább, de egyszerre csak 

maguk előtt egy ujabb csatornácskát láttak; megijedtek és gyor-
sabban kezdtek menni. 

Neki rugaszkodtak, a kocsi egyet zökkent és tul volt az 
akadályon : de a zökkenéstől a kocsis leesett a bakról, a kocsi 
átgázolt raj ta; ő ott maradt halva, s a lovak tovább mentek, mintha 
semmi sem történt volna. 

Franké Ágost. 

Egyleti élet. 
Egyesületünk a jelenben igen mozgalmas és tevékeny, mert 

a XII. nemzetközi állatvédő kongresszus ügyei annyira elfoglalják, 
hogy a rendes folyó ügyeket ezek mellett csak kettőztetett buzga-
lommal képes elvégezni. 

Ma még nem tudjuk, hogy hányan jönnek a külföldiek közül, 
de élénk részvételre számithatunk, a mennyiben eddig London 
5 egyesület, Páris 2, Boston 2, Kopenhága 2, Stockholm 2, Wies-
baden, Berlin, Bécs, Gráz, Stuttgart, Bern, Cottbus (Brandenburg), 
Scheweningen, Riga, Hamburg, Zürich, New-York, Petersburg, Orel 
(Oroszország), Manchestér, Torino, Milano pedig egy-egy egylete 
küldi le képviselőit a kongresszusra. Reméljük, hogy szépszámú 
külföldi vendégeinkhez még több kebelbeli tag fog csatlakozni s a 
kongresszus után kellemes emlékei maradnak majd mindazoknak, 
a kik abban résztvettek. Szerencse föl! 

Album. A legutóbbi választmányi ülésen elfogadtatott amaz 
indítvány, hogy egy maradandó becsű milleniumi albumot készít-
tessünk, hogy a késő évek folyamára is megőriztessék a mai 
választmány. 

Időközben elhatároztuk, hogy nemcsak a választmányi tagok, 
de rendes tagjaink is részt vehetnek fényképükkel a millenniumi 
albumban, de miután az album igen sokba jön, egyrészt diszes 
kiállítása, másrészt pedig, mert ezt külön e czélra kell készíttetni 
bizonyos számú és különféle alakú fényképhelyekkel, azért elhatá-




