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Némelyek bizonyítani akarják jogosultságukat, hogy ennyi meg
ennyi ember él e látszólagos állatkínzásból s hogy a hadá-zat
fejlesztése vagy éppen a belterjes gazdaság érdekében történik
ez mind.
Ha e kínzások megszüntetése végett a hatóságokhoz fordulunk, nem történik semmi, a panaszok ad aeta. tétetnek, mert a
méltóságos, a kegyelmes urak, a grófok és herezegek vagy éppen
még nagyobb urak gázolnak e nyilvános botrányt okozó állatkínzásokban. Így vagyunk a galamblövészettel is. Hiába erőlködünk, hiába emeljük fel szavunkat ellene. A hatóságok vállaikat
vonják és hallgatnak.
Boszniában, llidzse városkában galamblövészetet rendeztek,
a felröpülő galambot lelövik s ki legtöbbet megsebez, dijat kap.
A ki a galambnak csak a lábát lövi le, ugy, hogy többé ne tudjon leülni, az 25,000 frankot kap.
Ezen állatkínzások ellen felléptünk, de nemcsak mi budapestiek, hanem a linczi, gráczi, klagenfurti, prágaiak is. A bécsi
egyesület különösen minden követ megmozdított, hogy Ausztriának e szégyenfoltját elhárítsa. Telegrafiroztunk Kállay miniszternek, petic-zionáltunk, kértük a lövészet eltiltását. Mir d hiába,
figyelembe se vették folyamodványainkat, a galamblövészetet mégis
megtartották.
A bécsi egyesület most egy kis füzeikét adott ki: «Das taubenschiessen in Ilidze, Bonnién*, melyben minden egyesületnek
tevékenysége, munkálkodása, felszólalásai, táviratai és folyamodványai fel vannak sorolva. Továbbá fel vannak még benne említve azon újságok, melyek e barbár szokás megszüntetése érdekében közreműködtek. E füzetkét a hatóságoknak, a képviselőház és urakháza minden tagjának, az újságoknak, a hivataloknak küldték. Nrkünk is küldtek 200 példányt ingyen való szétosztásra, aki tehát ily füzet birtokába jutni akar, fáradjon az
egyesületi helyiségünkbe vagy küldje be a postadijat, szívesen
küldjük meg azt.
Suttner Berta báróné é s az állatvédő e g y e s ü l e t . A békeegyesületek megteremtőjét, Suttner bárónét, ki világhírű könyvéb e n : «Nieder mit den Waffen» oly magasztos állatvédő eszméket
pendített meg, hogy mult évi közgyűlésünk alkalmával tiszteletbeli tagnak választottuk meg. Amidőn a békeegyesüf tek itt Budapesten megtartották kongresszusukat, egyesületünk választmányából azon tagok, kik egyszersmind a békeegyesület tagjai valának r
tisztelegtek a báróné ő méltóságánál, mely alkalommal dr. Szalkav
Gyula igazgató-titkárunk következő szavakkal üdvözölte őt:
Ilochverehrte Frau Baronin !
Der Ausschuss des ung. Landes-Thierschutzvereines ist hier
erschienen, um Ihnen unseren Dank zu sagen für die Éhre, die
Sie uns durch die Annahme der Mitgliedschaft erwiesen. Sie
hochverehrte Frau Baronin, t i n d d e r Hort, die Sáule des universellen
Oedankens: «Nieder mit allén Gráuel, aller Grausamkeiten; es
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herrsche Friede in allén Landen unter allén Völkern.» Die Thierschützer gehen ura einen Schritt weiter und sagen : Nieder mit
allén Graus»mkeiten, nieder mit allén Giáueln, doeh nicht nur
untern den Menschen, sondern auch gegen jene Wesen, welehe
unter uns stehen, gegen die Thiere.
Wir sind gekommen, um Sie zu bitten, durch ihre máchtige
Feder fiir das allgerneine Mitleid — für Mensch und Thier — eine
Lanze einzulegen und so dem allgemeinen Humanitátsgedanken,
der Sie belebt, der in Ihnen und Ihrer berühmten Persönlichkeit verkörpert ist, zu verallgemeineren, auf eme breitere Basis
zu legen.
A báróné a legszívesebben fogadta a küldöttséget és válaszában megígérte, hogy a legközelebb megjelenő munkájában egy
egész fejezet lesz az állatvédelemnek szentelve, azutan a küldöttségnek minden tagjával hosszasabban beszélgetett.
Rökk Szilárd emlékezete. Bükk Szilárd halálának évfordulóját kegyeletes módon ünnepelte meg szeptember 24-én az
országos állatvédő-egyesület, amely testületileg vonult ki az állatok védelmezőjének és a nagy emberbarátnak sírjához, hogy
koszorút helyezzen sírkövére. Az egyesület nevében Montecuccoli
Emma grófné mondott beszédet. A grófné a következő ;-zavak
kíséretében tette le a koszorút: «Drága nagy halottunk ! Itt állunk
ismét hamvaid felett, az országos állatvédő-egyesület tagjai, hogy
hálánk és kegyeletünk adóját halálod 8-ik évében is lerójuk és
virágokkal koszoruzzuk meg a sirbantodat, a mely drága poraid
takarja. Kijöttünk, hogy virágokkal ékesítsük fel e szomorú helyet,
a hol nyugszol és ezalatt gondolkozzunk azon, kije voltál te a
társadalomnak. A virágok, a melyek érzelmeink tolmacsolói, elhervadnak, de a te érdemeid és emléked soha, mert él szivünkben
é s hiszszük, hogy élni fog a késő nemzedékek szivében is. Az
özvegyek, betegek, árvák és nyomorultak segítője te, nemcsak
embertársaidon segítettél, de a társadalom üldözöttéit, a kik nem
tudják elpanaszolni bántalmazásukat: az állatokat is védelmedbe
vetted. Ki bírná mérlegelni azt, a mit tettél? Gondoltak-e eddig
az állatok védelmével, akadt-e olyan ember, a ki annyit áldozott
volna az állatvédelemre. Ilyen nemesen gondolkozó ember ritkaságszámba megy az életben és te, a ki a legnemesebb gondolkozású voltál, megérdemled, hogy emléked megőrizzük. Áldás
legyen rajtad és soha se felejtsék el neved az állatok'védelmezöi*.
Ezután még Szalkay
Gyula vezetése mellett Király Pál, az
elhunyt első elnök nyugvóhelyét keresték fel, mire az ünnepiesség
véget ért.
Seg-élynyujtás állatok meg-beteg-edése esetén. Az állatorvosi
akadémia ujabban a poliklinikai intézményt létesítette, melynek
feladata a székes-főváros területén és annak közvetlen környékén
díjtalan állatorvosi segélyt nyújtani állatok belső és külső megbetegedései, valamint születési esetek alkalmával. Az akadémia
igazgatóságához levélben, táviratilag, vagy telefon utján intézett

