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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
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megkeresésre, melyben a felmerült niegbetegülés természetét
röviden meg kell jelölni, az illető szakma tanára vagy tanársegéde,
néhány hallgató kíséretében az e«et színhelyére kirándul és a
szükségesnek mutatkozó kezelést foganatosítja. A kiszállás, valamint az első segély nyújtása egészen díjtalan. Kívánatos, hogy az
állattulajdonosok ezt az uj intézményt, mely a külföldön már
nagyon kifejlődött, saját érdekükben minél sűrűbben vegyék
igénybe.
Állatkiállitásaink, melyek az ezredéves kiállítás ideje alatt
rendezletlek, a legszebb eredményt vivták ki. Ö felsége a király,
József foherezeg ő fensége, a bájos özvegy trónörökösné, Stefánia,
és az öszzes Budapesten járt főherczegek megnézték a gyönyörű
lovakat, melyeket a fiatal mágnások maguk lovagoltak. De a juh
és hizott marhakiallitás, a gyönyörű szép szárnyasok kiállítása,
még a külföldi látogatókat is bámulatra ejtette és ugy nyilatkoztak, a mit különben a jury is kijelentette ho^y állatkiállitásaink
páratlanok a maga nemében s oly szép a nyag még egyetlen külföldi kiállításon sem volt együtt. A tenyészállatkiállitás szinte
óriási érdeklődést keltett és a legszebb eredménynyel járt.
Selyemtenyésztésünk és selyemiparunk fejlődése érdekében
ajánljuk tisztelt olvasóinknak, a nemes állatbarátoknak, hogy
selyembogarak tenyésztésével járuljanak hozzá hazánknak némi
szolgálatot tenni. Szép fejlődésnek indult már selyemiparunk az
utolsó években mind azt az 1896-iki kiállítási selyempavillon munkálatai és a földmivelésügyi magyar királyi minisztérium országos
selyemtenyésztési felügyelősége által kiadott «Selyemtenyésztésmik
és selyemiparunk fejlődése» czimü füzetke bemutatják, de kívánatos volna selyemszöveteket még nagyobb mennyiségben előállítani,
hogy ne kelljen annyi külföldi árú beszerzésével a magyar ipar
fejlődésének útját állni. — Tenyészszünk tehát mi is, minden
család selyembogárkákat s küldjük be a nyers selymet a selyemintézetekbe, melyek fáradságunkat örömmel megjutalmazzák bizonyos összeggel. Országunkban a legnagyobb s egyedüli akadálya
a selyemtenyésztés keliő tovább fejlesztésének az, hogy a szederfatenyésztés nincs eléggé felkarolva. Ültessünk tehát szederfákat,
mozdítsuk elő a szederfatenyésztést és vele együtt a selyembogárkák tenyésztését; hisz már eddig is közel 15 millió forint
keresethez jutott népünk ez iparág után, mennyivel inkább növekednék bevétele, a nagyobb arányban és nagyobb mennyiségben
ültetett szederfák és tenyésztett selyembogarak révén ! — A jó
ügy érdekében karoljuk fel a hasznos állatkákat s bánjunk velük
ugy, mint állatvédőkhöz illik.
Galambtenyésztő Egyesület. Az Országos Baromfitenyésztő
Egyesület kebelében a nyár folyamán uj egyesület alakult Országos Galambtenyésztő Egyesület czimen. Napról-napra emelkedik
a mezőgazdasági és sport-galambtenyésztés fontossága s az egyesület annak fejlesztését tűzte ki czéljául. Az egyesület elnökévé
Saárossy-Kapeller Ferencz miniszteri osztálytanácsost választották meg.

