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IRODALOM. 
1. „Gemma", vagy erény és bűn, az Orsz. Állatvédő-Egye-

sület könyvtárának II. kötete, regény, irta E l p i s M e l e n a , . 
forditotta Szalkay Elvira, a pozsonyi,állami felsőbb leányisko-
lánál az angol nyelv tanítónője. Ára díszesen kötve 40 kr. 
Társulati tagoknak 30 kr. Postán küldve 10 krral több. 

Elpis Melena görög név alatt Sehwartz Esperanze báró-
néra, európai műveltséggel bíró, mély érzéssel és tudományok-
kal gazdag úrinőre ismerünk, kinek 40-nél több műve német, 
angol, franczia, olasz és új-görög nyelven jelent meg, mivel 
ő ez öt nyelven ír és hét nyelvet beszél. Legjobb műveinek 
egyike a fent nevezett regény, mely most az egyesület kiadá-
sában magyar nyelven jelent meg. A szerzőnő e műben az 
élvebonczolást, a viviszektiót álczázza le, mely eddig a tudo-
mány köpenye alá rejtve, üzelmeit csak titokban űzte. Az 
egész novella egy fenkölt szellemi nő, Gemma szerepéhez van 
fűzve, kinek személyisége kötve tartja az embert mindvégig. 
A művelt hölgyek ismereteit messze túlhaladó, tudományszom-
jas és nemesszivü „Gemma", egy emlékiratot szerkeszt az 
angol királyné számára, melyben az élvebonczolás iszonyatos-
ságait elsorolva, kérve-kéri 0 Felségét e kínzásnak birodal-
mában való eltörlését. 

Az élvebonczolási kérdés, — mondja Knodt Emil lelkész, 
— jelenleg egyike a legfontosabb kulturkérdéseknek; ahhoz 
nemcsak orvosi, .hanem általános humanitási tekintetből kell 
hozzá szólanunk. Önkéntelenül is azt kérdezzük, mi áll magasab-
ban : a tudás vagy lelkiismeret, az agy vagy sziv, az intelligenczia 
vagy ethika, a kutatás vagy irgalom ? A felelet erre nem nehéz, mi-
vel tudjuk, hogy csak e kettőnek, t. i. a tudománynak ós embersze-
retetnek összhangja ; a humanizmusnak tulajdonképpeni ideálja. 

Ilyen s . ehhez hasonló eszméket tárgyal Elpis Melena 
regényében, pgyes, érdekfeszítő történelmi adatok közé csúsz-
tatja a humánus intézményeket; tartalma, mint előadása nemes 
és szellemes, egyes részek elragadok. A milyen igaz, hogy az 
élvebonczolás az állatoknak véghetetlen nagy kínokat okoz, 
olyan való az is, hogy az emberi érzületet megkeményíti és 
eldurvítja — ezért e mű az irgalomnak valóságos apologiája. 

Nagyon melegen ajánljuk társulati tagjainknak és a nagy 
közönségnek. 

2. Uj hangok. Állatelegiák, szatírák s másfélék — czim alatt 
ponori T h e w r e w k Á r p á d t ó l jelent meg egy csinosan kiál-
lított füzetke, melyben az egyes állatok panaszaikat — szép költői 
formában előadják: mennyit kell szenvedniük az emberek dur-
vaságai miatt. Szatirikusán fel vannak említve az állatkínzó 
szokások, ökölviadal a kenguruval, az ökörsütés a budai vér-
mezőn és befejezetül: Állatvédelmi verses aranyszabályok s 
jelmondatok a tanuló ifjúság számára. — Alkalmunk lesz több-
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ször e költeményekkel találkoznunk, a mennyiben az ,,Őr"-ben 
egyet-egyet át fogunk venni. A szerző vagy 50 példányt kül-
dött 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. bekül-
dése mellett posta út ján kaphat ja a szeretet szinébe kötött 
művecskét. 

3. Állatbiztosítási könyv. A helyes elveken alapuló állat-
biztosítás 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 lóhús-
kimérés is, a mely az állatbiztosításnak egyik elválaszthatlan 
követelménye. Rossz bánásmód által létrejött károkért kár-
talanítás nem adatik; minden megbetegedéskor azonnal állat-
orvoshoz kell fordulni, hogy először is gyorsan eldöntessék, 
levágandó-e vagy kezelendő az állat, hogy hiába ne kínoztas-
sák ; 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 törvényjavasla-
tok egész terjedelmükben vannak csatolva rövid bírálással, 
hogy az állatorvosoknak is módjában álljon nézeteiknek kife-
jezést adni a napi- és gazdasági lapokban és igy ez ügy töké-
letesen érlelődhetik. 

Melegen ajánl juk H a j n a l J ó z s e f tagtársunk és állat-
orvos úrnak e becses kis művét a tisztelt állatorvosok, a gazda-
közönség 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 augusz-
tus 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. 

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

Ohlsentől, Rómából. 




