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Den nya tiden.

Ofta har det hänt att sammanslutningar för ideella ändamål,
RI som under en tung och svår tid arbetat utan vind i segeln

gripits av missmod och förmenat sig aldrig mer kunna
upptaga kampen med samma kraft som förr. Men så har det
hänt att plötsligt en ljusning försports, som helt oväntat återgivit
dem mod och kraft'.

Vad som förmörkat Nordiska Samfundets arbetsutsikter har
varit den fullkomliga hänsynslöshet, med vilken krigets tendenser
och grymhet fyllt vetenskapsmännen vid deras forskningar. Sedan
man icke längre fasar för att skicka millioner män i sin fulla kraft,
nationernas dyrbaraste rikedom, till en smärtfyUd död på alla slag
av valplatser eller till ett ännu mera smärtfyllt liv såsom lemläs-
tade krymplingar, och sedan civiliserade nationer medvetet utse hela
generationer av barn och kvinnor till offer för svältdödens fasor
utan att inse skammen av ett sådant handlingssätt, för att icke
tala om att tusentals normalt utvecklade medborgare gripas av
det krigets vansinne, som föder en grymhet utan gräns och utan
förbarmande, så framstår det vetenskapliga djurplågeriet mot en
helt ny bakgrund, som låter det synas som en blek kopia av tidens
övriga ohyggligheter.
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Läkarne hava naturligtvis under kriget hait sm plats på den
hjälpande och lindrande sidan. Vad de än företagit sig, har det
haft till ändamål att rädda, där kriget avsett att förstöra och för-
inta.

Eftersom den moderna läkekonsten är huvudsakligen vivisek-
torisk, har vivisektionen med krigets rika material i sina händer
haft de rikaste tillfällen att triumfera.

Under de första krigsåren hördes också tid efter annan lar-
mande segerfanfarer över läkekonstens landvinningar, vunna med
hjälp av de djärvaste vetenskapliga experiment. Men det förefal-
ler som om dessa segrar icke i fortsättningen blivit lika under-
bara, att dömma av att pressen ej längre såsom då genljuder av

lovsånger.
närZkar KrigBmora!en, ucn c>iörBvntare än näg»,>n3in pro-

k!amerÄB c!en Btarl<eB rätt «cli 6e värnlöBaB necitrampancle, men
icke 8ä ta tecken Bia om en nv tici ocn en moral. nuet3
!<ao3, 3om Btönar i vancia, 3kall törvi3Bo töclaB en nv moral, 30m

Bkall berättiga 088 att upptaga kampen pä nM mcci tnrciubbla6
kratt mot ciem, 30m turtrampa 6e allra BvagaBteB rätt.

Vaä vi uncier ticien kunna göra äet är att nalla vara egna
niärtan tria lran Krig3moralenB inträng ucn bevara vara iäeal trän
tvinBot. — 3kola tro pa 6en tiäen ocli berecla en breä väg
tör 6en! 8a Bkall cien komma. —



Osmakliga fysiologiska experiment i
Frankrike.

Från Paris meddelades under oktober månad sistlidne år föl-
jande: På kirurgiska kongressen lämnade direktören för fysiolo-
giska laboratoriet vid College de France, professor Voronof, ett
märkligt meddelande. Genom att på gamla bockar och'gumsar
inympa i bindväven placerade körtlar från yngre djur liar det
lyckats honom återge dem fortplantningsförmågan. Voronof kom-
mer att göra liknande experiment med människor genom att på
dem inympa vävnad från apor.

Icke enz den prezzen, Bom zer pa världen 3 dar3kaper
med oberördnet, nar kunnat undM att tinna denna
örvriAsinAsmetod ocn löjeväckande.



Humanitet och djurskydd.

Under många år har djurskyddsrörelsen i vårt land drivits
av en inre kraft, som haft sitt ursprung i människornas behov
att visa sin medkänsla för dem, som icke själva kunna strida sin
egen kamp. I barbariska tider och samhällen finnes ingen plats
för omvårdnad om de svagaste och mest hjälplösa, nämligen dju-
ren. Djurskyddet är en produkt av humaniteten, en osjälvisk
yttring av den. Eljest är humaniteten så till vida självisk, att den
är mänsklig mot människor; men i djurskyddet går den utanför
sig själv och blir mänsklig, om så fordras, även till förfång för
sina mänskliga intressen.

humaniteten är ett barn av Bo!i6ariteten. Zamnället är en
3tor ennet. I 3ina oc!> in6ivi6er, lika väl Bom i
Bina 3tarka oc!i repreBenterar 3am!!äl!et 6et m än3k-

3oin liar anBpräk pä mänBk!i^ket.
huru riava nu churen kunnat ia en platB inom 6enna män3k-

Bfer — jo, av äen KänBlan
av 6en no 3 äen Mrnan, Bom

KallaB me6kän3la, en proäukt av lantaBi, förmågan att iö>
reBtälla äet icke uppleväa eller erfarna ocn förmågan av a b-
-8t ra k t li6a n 6 e, ett tanken 3 liäanäe, Bom fortplantar till

BäBom verklig fv3iBk Bmärta. pä 3amma Bätt
3om vi lärt 033 uppfatta lattiaa männiBkorB olyckor, fa3tän vi alci-

varit fattiga ack Bmä dkrriB liäanäen, fa3tän vi liäit Bom

barn eller icke mirina3 vara Bpä6a barnaärB känslor ocli iörnim-
melser. Denna är liumanitetenB verk, BällBvnt
fullkomligt vanlig i vara 6a^ar,

vet är en neäer för vart lanä — ocli för äe nor6iBka län-
cierna övernuvuci — att vi oälat var meäkänBla 3a att äen
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omfattar även djuren. Vi benöva icke iärda3 längre än till var
egen kluropei3ka kontinent, iär att finna »numana" nationer, Born

i clen folkliga medkänB>an lämnat djuren utanför. föleBtällningen
om att djuren lida ligger där utanför all vanlig uppfattning. De
Bom bekajaB med en dylik Kän3ligliet betraktaB närmazt 3aBom

abnorma ocli liög3t «praktiBka, ritt påpekande av denna briBt noB

dem, lämnar dem oderörda, endast förvånade, en aBna kan vara
berörd av att stickaB med en va33 pik för att ga

fortare fram elwr att riönB, Bammanbundna vid benen kunna finna
det att med nedåt dinglande nuvuden BlängaB tram ocli
äter, till nöje kör ett barn, 30m närav gör 3ig en rolig lek, det
Btär fullkomligt främmande för det allmänna folkliga medvetandet
främlingar, Bvm klandrande påpeka detta 30m en briBt, betrakta3
med med!idBam undran, 3ääom man betraktar det kuriöza, 30m 3tär
pa grän3en till briztande jämvikt i 3innet.

Vi kunna om de3Ba folk fälla domen, att de icke äro numana,
men sjä!va äro de ingalunda medvetna om en Badan briBt.

1103 088 liar numaniteten grader, förmågan av med-
KänBla utanför grän3en av den egna erfarermeten eller det egna
intresset är gan3ka olika utbildad lioB olika individer, i olika trak-
ter ock i olika KretBar. riärav nänger värt djurBkvdd, graden av
de3B äktnet ocr> omutligliet.

I2nda3t den, Bum är i Btänd att uppfatta ett djur 3 lidande
«ned zin egen 3jäl, är en rätt 3edan kläda djur-

i egennManB dräkt iör att göra det Bmakligt för dem,
Bom i numanitet icke kommit längre än till det mänBkliga, är en
ätgärd av opportunitet, 3om ej far fälblanda3 med djurBkvddet3
inner3ta vä3en. vä3en är en KänB>ornaB numapiZering,
som driver 088 utanför gränBerna av mänBklig 3olidarit<:t ocli gör
038 Bo!idara med 3kape>Ben i de33 lielliet, en numanit2t, Bom i Big
bär gni3tan av det gudomliga, Bom omfattar allt.

Elna Tenow.



Riksdagen och Anti-Vivisektionen.
En återblick.

Denna motion nade följande lyra punkter:

överträde>3e 3kulle böter.

Den korm av humanitet 50m vi kalla antivivi3ektioniBm liar
m'tti!lB fätt en 3tvvmoderlig beriandling av vart land3 3tvrande
män i väi' rik3förBamling.

Det är Bnart fvrtio ar 3edan trägan'gjorde Bitt inträde där med
nerr /?. motion ar 1881.

I. Att viviBektionen 3><ulle fä utövaB blott uncier ocn

ti!lBvn av prole3Borerna vici ladaratorier.
2. Att alla djur skulle före operationen och under densamma

vara bedövade och dödas före uppvaknandet, så framt ej med
visshet kunde antagas, att smärtan upphört före operationens slut.

3. (surare ocn liknande Arvmma medel ej använda3
4. Att anmälan om experiment utkörande Bkulle törut 3ke

lioB 3om att utBe tvä vittnen. I Btäd med

ch'urBXvddBförenir>A Bkulle den3amma att utBe tvä vittnen.

Motionen avBtvrkte3 av Bom tiänv!3ade till
lande beBtämmel3e>' angående mat djur ocli 30m tillade
att om näMN speciell vivi3ektion3laL vore av beliovet päkallad,
Bkulle nelt vi3Bt 3jälv Aöra tramBtällninZ i kragan.

Lada kamrarna beBlnto dock Bkrivel3e till — andra
kammaren pä av //eck'/l — med an-

nallar», att ville i övervägande, om vivi3ektion
borde iörbjuda3 eller genom lag begränB3s ocli underkasta 3 offent-
lig kontroll. Den nallning rikBdagen intog var 3alunda glädjande
lör antivivi3ektionen3 föreBpräkare, men de av Kungl. in-
fordrade utlåtandena frän landek medicinBka läroanBtalter gävc>
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tillkänna att elär mätte ett liärclnackat motBtänci ocn
iViaj:t beslöt i meä 6eBBa, att motionen Bkulle lämnar
utan avBeencle.

Vid 1884 års riksdag förelades frågan ånyo riksdagen, denna
gång av greve Björnstjerna, som föreslog att ett lagförslag borde
utarbetas och att man därvid kunde taga den engelska parlaments-
akten av 4876 till viss ledning. Motionens framläggande förorsa-
kades till en del därav, att den Karolinska Institutet tillhöriga
källaren, som var ämnad till förvaringsrum för levande djur, hade
tilltagits vida större än vad förslagsritningen uppgav. Detta för-
hållande samt ett yttrande i Uppsala medicinska fakultets utlåtande
till Kungl. Maj:t, att experimenten på levande djur borde och
skulle mångdubblas, hade för motionären visat, att faran för vivi-
sektionens utbredande växte år från år. Enligt professor Key
skulle nämligen antalet försökskaniner enbart vid Karolinska Insti-
tutet ha stigit till det dubbla mot vad det utgjorde två ar tidigare.
Greve Björnstjerna yrkade ej på absolut förbud mot all vivisektion,
utan hänvisade till den engelska lagen, som ställde vivisektionen
under noggrann kontroll.

av3tvrkte äter, äenna mccl till äen
i ämnet, vilken <Viaj:t lätit verkställa Bamt att äet

re6an funne 3 3tlÄtldestämmelBer mot cliurplä^eri.
Vid debatten i andra kammaren trädde nu liksom förra gån-

gen den store rättfärdighetskämpen Adolf Hedin, som önskade
vivisektionens fullständiga slopande, inom skranket för vår sak.

Va 6 lian clä vttraäe ma för alla tider vara Wlanäe tör varje
numanitär motBtänciare till viviBektionen. r!aiiB Btänclpunkt är ett

nalleberA 3om intet kan rubda, nur än om nytta

eller icke nytta, auktoritet eller icke auktoritet kan växla ocli vackla.
IDet är ocli bra, om vi kunna vi3a, att vivi3ektionen Mr

lika mycket ont 30m att clen är ett 3värcl, en falB><
vän i nöclen, vet är till 3tor om vi kunna viBa att
äet finn 3 anclra läkemetoder, Bom 3tä männi3kan til! bucl3 i 3juk-
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2. att cljuren 3kulle vara beäövacle,
3. att curare ej använcla3,

domsnöden och som kunna med framgång upptaga kampen med
döden. Det är nödvändigt att lära människorna att vårda sina
kroppar och sin hälsa, så att de icke göra sig beroende i så hög
grad av läkekonsten och framför allt icke av den vivisektionistiska
Men allt detta är lösan sand att bygga en ståndpunkt på

Id sidan, av den fasta, på moral och mänsklighet byggda, som
angavs av Adolf Hedin vid 1884 års riksdag med följande ord:
»För mig är frågan icke, vilken verklig eller förment nytta vivi-
seklionen har gjort, utan för mig är frågan den: låter den sig

förena med rätt, med moral, med mänsklighet? Att svara på denna
fråga, härtill har jag och vilken som helst icke vetenskapsman lika
god rätt, som någon annan människa på jorden, om denna sak
hor jag lika god rätt som någon annan att hysa, uttala och för-

fäkta en mening i strid med all världens medicinska fakulteter,
och jag bestrider, att vivisektionen låter förena sig med rätt,
moral och mänsklighet.»

rätten3 frukter moz;na ocn i baäa kamrarna
motionen, i anclra tili ocn mccl utan votering, naäe

iörnäräatB 3eäan 1881,
1888 anvo av leäamoten av anära kam-

maren, rektor d. 3om framlaäe en motion i ämnet.
tionären att för att vinna 3a manM armänMre 30m möjligt
till motionen, boräe man kelt bort3e frän äen omtviBta6e frågan
om viviBektionen3 nytta eller moraliBka berättiMnäe. limeäan
viviBektion i allmänliet innebure liäancie för churen toräe man

kunna ena 3 atminBtone därom, att äetta liäanäe i man

buräe inBkränkaB, lektor var av iöljanäe
Ivcie>Be:

1. att för3öken 3ku!le av veäerdöranäe via liö^kolorna,

4. att MlKännaAivgnäe 3kulle pa iörlianä i allmänna
tiäninLar Bamt fackmän inbjuäaB. Om ej minBt 5 3a kvalificerade
per3oner infunnit skulle experimentet ej fa rum,



RIKSDAGEN OCH ANTI- IVISEKTIONEN

5. över varje experiment skulle protokoll uppsättas ocli un-
dertecknas av minzt 5 närvarande för att insända 3 till eckle3iastik-
departementet.

Överträdelse skulle beläggas med böter.
För att utskottets ledamöter skulle ta tillfälle att grundligt

sätta sig in i frågan fick professor Holmgren från Uppsala i upp-
drag att i egenskap av sakkunnig personligen yttra sig inför det
församlade utskottet. Sedan Nordiska Samfundet underrättats härom
beslöt styrelsen anmoda en av sina egna ledamöter, advokatfiska-
len C. E. Ljungberg, att vid utskottets sammanträde framlägga
Samfundets synpunkter i frågan. Härtill gav utskottet sitt bifall
och en två timmar lång disputation utspann sig mellan professor
Holmgren och herr Ljungberg.

utlåtande blev nu Bom förut avBtvrkande.
att ytterligare belysa frågan ur anti-viviBektioni3ti3k 3vnpunkt

inlämnadeB tva petitioner till rik3dagen, den ena frän ävenska
Allmänna den andra
menBamt lran äamiundet, Djurvännernas nya

förening ocn 3ven3ka allmänna kvinnoiörenin-
gen till djurens skydd ocli dessutom utdelades 3am-
fundets Bista arBBkriit. DiBku33ionen blev mycket livlig i bada
kamrarna' ett särskilt bemärkt anförande nölls av vivi3ektianen3
ivrige mot3tandare, rektor 30m vederlade dr. Virckoxvs
yttrande vid läkarekongreB3en i l<öpennamn 1884 att ~det är vivi-
sektionen, som Bkall lösa livets Btora problem ocli den grad, vari
ett folk ärar acri omliuldar vivisektianen be3tämmer graden av

deB3 andliga utveckling övernuvud." Isiter votering av3logs mo-
tionen i bada kamrarna.

Därpå dröjde det ganska länge innan frågan äter kom före.
Det blev ej förrän 1900, da lierr / i andra kammaren
väckte motion om lag angående vivi3ektion a djur. rierr d>lvdal
löreB>og, att vivisektian iinge företagas endast av de lärare vid
universiteten ocn veterinärinstituten, vilka därtill erliällit tillstand
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ocli M för3öken rum blott a vi33a därtill avsedda rum
a in3titutionernl». Varje förBökBledare 3kulle föra utförlig journal
över experimenten oc!> deB3a journaler Bku!le eiter H,- ioläm-
-1138 til! eckle3iaBtikdepartementet.

I båda kamrarna uppstod en synnerligen livlig' debatt mcd
många framstående talare i elden för antivivisektionen; sålunda
höllo herrar Nydal, P. P. Waldenström, Karl Staaff och Edward
Wavrinsky utmärkta anföranden. Utgången blev dock den van-
liga, tack vare första kammaren, som med övervägande majoritet
avslog motionen. I andra kammaren avslogs själva motionen
men bifölls ett av herr Waldenström framkommet förslag med
begäran om skrivelse till Kungl. Maj:t om utredning angående vi-
visektionens bedrivande i landet samt åtgärder mot densatima.

Det är r>lor6i3ka 3amfun6et3 medlemmar väl bekant, att er-
erkarermeterna frän «cli Danmark, vilka länder blivit be-
nådade med reztriktionär för vivi3ektioner>B utövande,
äro av den be3kaffen!iet att man bör bedja Oud bevara 5iA för
ett dylikt 3kvdd mot övergrepp. Det !>ar nämligen
i Btället vi3at Biz>, att de3Ba blivit ett förträffligt för
men icke m o t viv!sektioner!3 bedrivande.

Därför har den svenska antivivisektionismen under detta se-
kel hävdat den ståndpunkten, att ingen separatlagstiftning mot
vivisektionen vore önskvärd, utan att vivisektionen skulle beivras
såsom vanligt djurplågeri och bekämpas genom den folkliga all-
mänandans höjande.

Vivisektionen mäste utdömm33 av för att kunna
övervinna3. Varje blir en död bakBtav, om den icke bäre3
av folkviljan.

Vi liade liunnit Aar>3ka pä denna lo!kvi!jan3 liumanize-
da kriget bröt in med 3itt förråande inllvtande, Bom prokla-

merade 3jälviBkneten3 ocn maktmoral.

Någon vädjan till Riksdagen om lag mot vivisektionen har
Kv ovan angivna skäl därför icke förekommit, men för att bereda
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allmänheten tillfälle att få kännedom om, vad vetenskapsmännen
här i landet göra och i vilken mån deras arbete kan vara
att hänföra under begreppet djurplågeri framlades år 1918 en
motion av direktör Edw. Wavrinsky, i första kammaren och herr
Berg i Munkfors i andra, om skrivelse till Kung!, Maj:t

angående meddelande av föreskrift om full offentlighet
genom noggrann protokollsföring vid vetenskapliga
experiment på levande djur vid läro- eller forsknings-
anstalt som åtnjuter statsunderstöd.

Under frågans behandling i Utskottet bereddes Nordiska Sam-
fundet tillfälle att yttra sig i ämnet.

Motionerna i bääa Ilamrarna.

äiffrorna te zalun^a.

Det kan vara av intresse att taga en överblick av Kamrarnes
röstetal vid de olika riksdagarne.

/ första kammaren:

ar 1881 bifalles mcd 53 röster mot 29 en motion om skrivelse
till Kungl. Maj:t med begäran om utredning,

kr 1884 avB!a3 meä 60 röster mot 32 väckt motion om en
mot viv>Bektiun,

är 1888 av3laB en liknande motion mccl 3b rö3ter mot 28,
ar 1900 meä 99 rö3ter mot 10 52mt ar 1918 meä 69 röster

mot 24.

ar 1881 difa»e3 utan votering en motion om Bkrive>3e till KlNi^i.
Maj:t mcd begäran om utredning,

ar 1884 av3>ä3 utan votering motion om
är 1888 av3läz motionen mcci 102 rö3ter mot 43,
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år 1900 bifallen mcd 127 röster mot 86 för utredning i ämnet,
år 1918 avs!ag utan votering.

Vi fa ta nya ta^.

Folkviljan har ännu lång väg att vandra på humanitetens
bana, innan den besegrar nyttemoralen i den svenska Riksdagen.



Rätt att beslagtaga eller avliva.

En välbehövlig utvidgning av polismaktens befogenhet
vid djurplågeri.

Utredning i anledning av direktör l:d\v. Wavrinskys mo
tion vid 1915 års riksdag

Som bekant hemställde 1915 års riksdag i anledning av riks-
dagsmannen Edw. Wavrinskys motion om utredning »huruvida,
i vilken omfattning och på vad sätt i fall av svårartat fortfarande
djurplågeri genom vanvård eller annan uppenbar grymhet offent-
lig myndighet må tilläggas befogenhet att, där ej rättelse annorledes
kan vinnas, ombesörja djurets vårdande eller befrielse från dess
lidande." Häröver ha sedan inkommit yttranden av överståthål-
larämbetet samt länsstyrelserna jämte inhämtade uttalanden frän
magistrater, statsstyrelser, kronofogdar, kronolänsmän och läns-
veterinärer.

I 3ä gott Bum 82mtliga 3krivelBer förorda Bpa 6et liv!iga3te
offentlig mvnäignet3 beiogennet att ingripa i ovannämnda fall.
Det iramnäveB i flera yttranden, Imru ,/briBtfällig ocn olullBtändig"
lagBtiltn!ngen är i kraga om djurplågeri ocn nuru allmän åklagare
ack poli3mvndignet Bta alldele3 ur3tandBatta att med makt ingripa,
!mr upprörande djurplågeriet än ma vara. Un Bkärpning av ilra-
gavarande paragraf viBar Big därför allt mer ocn mer av benovet
påkallad, 8a att den icke — 30m nu är fallet egentligen av3er

dlott att Btraffa den plägande, utan även giver vederbörande
fogennet att beiria det plägade djuret frän 3in ägare ocli Bina li-
danden. exempel lämna 3 pa kuru po!i3mvndignet 3ett 3ig
nöd3akad att pa egen ri3k ingripa ocn zkilja djuret iran de3B

flera kall föreB!ä3 en del ändringar i paragrafers ifräg33att.i
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nya lydelse, sålunda att ordet »befogenhet- utbytes mot »skyldig-
het" och att största nuvarande straffpåföljd för djurplågeri — 6
månaders fängelse — borde skärpas till 6 månaders straffarbete.
Vidare hålla en del före, att uttrycken «svårartat fortfarande 11

djurplågeri och n d?.r ej rättelse annorledes kan vinnas" äro
olämpliga, då ju därigenom hindras ingripande vid mera »akuta"
djurplågerifall — exempelvis en berusad persons misshandel eller
överansträngande av sitt djur — och att överhuvudtaget allt ome-
delbart ingripande sålunda förhindras.

På ett enda undantag när förordas, att ifrågavarande lagänd-
ring bör ske, men vida större meningsskiljaktighet kommer till
synes vid behandlingen av frågan »i vilken omfattning och på vad
sätt" nämnda ingripande av offentlig myndighet bör äga rum.
Mänga olika synpunkter göra sig härvidlag gällande. I några
uttalanden framhålles, att direkt ingripande från myndighet ej borde
ske, förrän veterinär vitsordade, att det vore av behovet påkallat,
detta för att förhindra »obehörigt ingrepp mot den enskildes ägan-
derätt." En stadsstyrelse anser, att »djurplågeriet måste vara syn-
nerligen upprörande och hava pågått någon längre tid" för att kunna
föranleda offentligt ingripande, då ju «ett ingrepp i den enskildes
äganderätt alltid är något mindre tilltalande." Djurplågeri anses
tydligen mer tilltalande. En kronofogde, som »icke erfarit beho-
vet av en dylik bestämmelse," säger: »Upphöjes en sådan bestäm-
melse till lag kommer följden helt visst att bliva den, att djur-
ägare utsättas för ett olidligt spionerande från ömsinta s. k. djur-
skyddsvänners sida med tyåtföljande angivelser och polisundersök-
ningar." Och hela djurskyddsfrågan löser samma person helt en-
kelt sålunda: »Om barnen redan i folkskolan läras att väl vårda
och tillse egnas och andras(!)husdjur samt att under inga förhål-
landen visa grymhet mot djur, torde några ytterligare lagbestäm-
melser rörande djurplågeri icke vara av nöden." En sydsvensk
länsveterinär framhåller, att den ifrågasatta lagändringen är i hög
grad behjärtansvärd men möter flerfaldiga svårigheter, beroende
särskilt därpå, att uppfattningen om vad som menas med djur-
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plågeri är så ofantligt skiftande. Veterinär står här mot veteri-
när, överspänd djurvänligliet emot praktiskt sunt förstånd,, Djur-
skyddsföreningarnas ledamöter och även en del veterinärer be-
ivra alla möjliga fall och fästa sig därvid mindre vid den in-
verkan en förment plågande handling haft på djuret än den sed-
lighetssårande eller förargelseväckande inverkan handlingen haft
på överkänsliga djurskyddsvänliga människosinnen. —

—
—

" Av
yttranden sådana som dessa skulle man nästan kunna tro, att det
vore fråga om att lägga den ifrågasatta ingripande befogenheten
i djurskyddsföreningarnas händer! En länsstyrelse anser, att man

»med minst lika stort skäl bör lagstifta för att utan tidsutdräkt
hindra fortsatt misshandel mot barn, vanvård av orkeslösa och
sinnessjuka med flera dylika övergrepp." Kan man inte refor-
mera på det ena hållet, så bör man tydligen inte göra det på
det andra heller! Och vidare: »Särskilt då det gäller en sådan
fråga som djurskydd måste synnerligen starka garantier krävas att
ej en djurägare obehörigen trakasseras, då, som bekant, begreppet
djurplågeri är synnerligen växlande hos olika lynnesart och
betraktelsesätt. För en polisman, som är fanatisk anhängare av
djurskyddsrörelsen, komma förvisso ett långt större antal fall, då
ett djur vanvårdas eller överanstränges, att te sig såsom krävande
myndighets ingripande, än för den, som icke i samma man ägnat
dessa frågor något speciellt intresse."

Dessa nu anförda yttranden äro de enda, som helt eller del-
vis avstyrka lagändringen, det övervägande flertalet tillstyrka den
således. För att förekomma missbruk av myndighets befogenhet
att ingripa framhålles från några håll nödvändigheten — eller åt-
minstone önskvärdheten — av att tillkalla veterinär. Vid fall då ej
veterinär funnes att tillgå, borde utlåtande kunna infordras från
tvä med djuruppfödning och djurskötseln fullt förtrogna personer,
utsedda inom vederbörande kommunalnämnd. Visserligen kunna
en del ölägenheter uppstå, beroende därpå, att uppfattningen om
graden av djurplågeri är så olika, ej blott hos myndigheterna utan
även hos veterinärerna själva. En länsveterinär påvisar dock, att
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veterinärens fackliga utbildning utvecklar hos denne en objektiv
syn på dessa förhållanden. Men andra omständigheter kunna spela
in, så t. ex. distriktsveterinärens mindre erfarenhet och av allmän-
heten mera beroende ställning. Nämnda veterinär anser därför
att vid fall av fortfarande djurplågeri borde för lägre polismyn-
dighets ingripande erfordras tillstyrkande utlåtande av länsvtttn-
nären. Denna åtgärd förordas i en del skrivelser isynnerhet vid
fall, då nedslaktning torde kunna ifrågasättas. Att veterinärerna
icke alltid äro så rakryggade, som deras ställning förpliktigat" dem
till, framgår av ett omnämnande av en kronolänsman, som hos
distriktsveterinären anhöll om besiktning av några vanvårdade
djur innan stämning uttogs å djurägaren. Veterinären nekade
därtill, emedan ~han icke ville stöta sig med sina kunder". Av
flera yttranden framgår dessutom, att en bestämmelse om veteri-
närs tillkallande mången gång skulle fördröja och kanske för-
hindra åtgärder för djurens skydd, särskilt skulle detta bliva fallet
på landsbygden med sina långa avstånd. En länsman framhäver
att tillräckligt starka garantier mot missgrepp kunde vinnas, om'
det stadgades skyldighet för åklagaren att stämma den djurplågande
till domstol. En kronofogde antar — helt visst mcd rätt — att
»polismyndigheten även efter en lagändring i antydda hänseenden
med säkerhet komme, liksom hittills vid fall av djurplågeri, att
ingripa snarare för sällan än för ofta."' Till slut ett sanningens
ord från en länsstyrelse angående allm. åklagares kompetens att
ingripa vid fall av djurplågeri: ~Det bör icke förglömmas, att de
grövsta slagen av djurplågeri merändels äro så framträdande, att
för deras fastställande icke fordras någon annan särskild egenskap
än hjärta på rätta stället."

Denna betydelsefulla djurskvddsfrkga kommer, eiter vad vi
inhämtat, att anvo föreläggas 1920 ars rik3dag ocn vi anbefalla
alla vänner av djurskydd ock liumanitet att genom sitt inilvtande
pa opinionen, pressen ocn enskilda riksdagsmän bidraga till trä-
ganB rätta lösning.



3tjäman i freciBticl.
moclern llvinnofrä^Ä.

När jag nu går att tala för kvinnans arbete i djursjukvård
eller veterinärvård, gör jag det därför, att jag av egen erfarenhet
vet att stora svåra tomrum inom vårt praktiska djurskydd skulle
fyllas om litet fler av Sveriges kvinnor ville lägga sig vinn om
och intressera sig för att kunna hjälpa till och vara till nytta vid
djurvården. Det har varit sed hittills, att djuren och isynnerhet
hästarna böra skötas av män, »det är för ansträngande för oss
kvinnor, vi orka icke med det, det är karlgöra", 33 har det alltid
hetat. Men då det gäller vården av sjuka djur är det absolut
fel. Själv har jag vuxit upp bland hästar och kor och deltagit i
deras vård och skötsel, men dock aldrigkänt mig överansträngd eller
trött utan snarare tvärtom, och som sagt, när det gäller vården
av sjuka djur tar det ännu mindre på krafterna. Djuren så väl
som människorna sätta kanske mest värde pi en lugn och fast
men ändå mjuk och mild hand. En vänlig klapp elle- ett glatt
ord hjälper dem så väl som människorna över mången svårighet.
Isynnerhet sjuka djur kan ej undgå att irriteras av en ; ointresse-
rad drängs maskinmässiga utförande av det arbete, som givet
borde ligga i en kvinnas hand. — Ett för mig ganska gripande
bevis på deras känsla för och tacksamhet mot mildhet och förstå-
else är vara sjuklingars i Tammerfors uppförande. Första dagen
vi togo sjukstallet i besittning stodo de små raggiga finska häs-
tarna ilskna och vresiga i sina spiltor, sparkades och bets så fort
de kunde komma at. — När en vecka gått, möttes vi pä morg-
narna av glada gnäggningar ock vänligt framsträckta huvuden.
Det var tacken till oss kvinnor för att vi befriat dem från de finska
karlarnas råa behandling och vredgade ord. — Och likadant har
det ofta varit i mitt hem. En häst har stått sjuk, eventuellt
varit selbruten, och vid den dagliga behandlingen besvärlig och
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otalig ock kärdkänt vrede kar juBt ej varit
lämpad att djuret — nej, en BtundB vänligt tilltal, litet klapp-

ock 3mek, ock KäBten liar varit from Bom ett lamm.
liar ockBä alta varit med om, att mitt ingripande föranlett ett
tvivlande: fröken, den KäBten B><ulle ka Btrvk ock inte klap-
par", men ottast är det som avsatt med ViBar det

att KäBten tred3ka3, 6a an3er att mannen kunna pa ett lär-
3ätt bruka piBkan. Nen 3jukvaräen är vart kall, 3a val

när ciet Wler äjur Bom männiBkor. —

Det är ju Btora planer pa att fa til! Btanä
när ocri var i land?t, i Btä6erna 8a väl Bom pä ocli
6et är väl ett 3tort framät när 6eB3a planer nunnit realiBeraB.

vilken lättnaä för baäe ock veterinärer att via
Bvarare fall kunna lä överlämna till
värc! i ett välordnat BjukBtall, är ju att tjän-
-Bten uncier veterinären BköteB, ej av män utan av ciärför intre3Be-
rade ock elärtill utbilclacle kvinnor. Det är mycket för 088 kvin-
nor att i ett 3a6ant 3tall, 6et är den
aBBi3ten3 via öck operationer, till3vn av in3tru-
ment ock cieBinfektioner ock tusen BmaBV33lor, 30m är
Ock äet är en 3tor, 3tor p!at3 öppen kär, 30m väntar pa U33, en
p!atB 3om motBvarar KarB3V3tern3, en6aBt att 6en makäricia
är mindre än Kenne3, Bom KjälpBv3ter vid klinik
mäBte man ju vara Kemma3taäd bääe i KäBt- ocli Kreatur3värc!, 8ä
väl Bom i värden av alla övriga KuBdjur. Denna förmana att
KandBkaB med djur, att dem deraB värd ock Bköt3el med det
IvAN ock den vana, Bom är en djurBköterBkaB däBta kjälp ock det
en Bätter me3t värde pä, de3°a kan Kan3ke
aldrig 8ä kelt färvärva3, Bom erfarenket, djupt
intre3Be ock varm förBtael3e för djuren 3 individuella
I varB ock en 3 intre3Be borde därlör att i den mZn man

kommer i beröring med djur lära 8!A tör3tä dera 3 3jäl3liv, lär.i
i dei33 ock uppträdande 8e vilken de erior-

dra ock 3edan vara ?ä kerre över Bjä!v att man, även om talZ-
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modet ibland tryter, dock aldrig förgår sig utan förblir lugn och
fast. Det är även en ganska självklar sak, att endast den, som
verkligen intresserar sig för djuren, fullt kan fylla en sådan plats,
men även dessa behöva naturligtvis en specialutbildning, vilket
just är vad Svenska Röda Stjärnan vill giva i sina sjukvårdskurser.
Dessa äro avsedda att giva också den oinvigde kännedom om

och vana vid djur, att bibringa den intresserade förmågan att vara
till nytta vid djurvården.

Med nutidens stora svårigheter att anskaffa arbetskrafter så
väl inom lanthushållningen som industrin behövs det så oerhört
väl, att vi bildade kvinnor gå i spetsen för våra enklare medsyst-
rar och göra oss beredda att rycka in till arbete när av en eller
annan anledning manlig arbetskraft ej står att få. Dagligen in-
komma ti!! Centralbyrån härstädes förfrågningar om kvinnliga
djurvårdare; man behöver dem tili stallar och ladugårdar där djuren
annars stå och fara illa av brist på föda och vård. I England
och även i de övriga krigförande länderna har under krigsåren
det mesta av jordbruksarbetet utförts av kvinnor, som trots arbets-
givarnas misstro i början, dock till fullo bevisat sin kompetens
att på dessa områden ersätta manlig kraft. Det är genom segr
uthållighet och energi, genom intresse för arbetet och omsorgs-
fullt utförande av detsamma, som deras mål vunnits, och deras,

exempel manar väl intensivt till efterföljd för oss svenskar.
ett Bätt att arbeta för ätjärnan är att meäverka

vicl äe 30m tänker ia tili 3tanä
överallt i lanciet. Qenom liar ju även när
liemma Kvinnan 3 ockBa inom veterinärfacket till fullo
Kon3tateratB. rlenne3 bäBta eFenskaper, kärleken til! äe liäanäe,
för3täel3e för licianciet, omtanke, cietalj3inne, ocli
ömtiet komma riär till Bin fulla rätt, ocn clet är att lioppa3, alt
Bkaran av vara Bkall växa ocli mer ock mer elcias
ocli livaB av äet 3anna intresse ocn äen verkliga 2rbet3Mche,
3um reclan cle kunna giva 8ä mycken njälp ocli lättnaä i äet

enalianäa.
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Margit Beckman.

Den utbildning Röda Stjärnan ger oss är även i det praktiska
livet till oerhörd nytta. Det är så ofta på gatan man ser en hal-
tande eller pä annat sätt skadad häst, vars körsven, slö och lik-
giltig, tittar på allt utom på sina djur. Ofta hålles man tillbaka
från att säga till honom genom en känsla av att, , ( nej, jag vågar
inte, kanske har jag orätt" och så stretar sjuklingen vidare med
sitt lass. Annat blir det, när vi ha en ändamålsenlig utbildning
som stöd för våra påståenden. »Där är felet, där är han skadad
och så kan det hjälpas." Säger man så till även den slappaste
pojke, nekar han nog ej att söka råda bot för skadan.

Nler ockBä nänäer 6et att vi via ett eller annat deBök pä
lanäet kunna vara til! nytta vici operation eller Bjuk-
denanäliriA, clet är nä3ian alltia veterinärens ztora bekymmer att
lian 3aknar a3Bi3ter>3, för vaci ocli arbetare i
allmänliet om inBtrument ocn nv^ien.

3a kan det ockBä liända att jag via nägon 3ommarpromenaä
liittar rätt pä en liäBt eller ko 80m 3ka6at uncier betet, kar
rivit 3ig eller falnat i någon gär6e3gärä; olyckan är alltid gärna
framme. KunBkap pä omrääet läter mig Bnart avgöra om

6et är nödvändigt att 3kaffa lijälp ät djuret, eller om det endaBt
är en ytlig, ofarlig 3kada.

vad jag nu BZgt kär är ju endaBt BaBom en uppmaning
til! Hr kvinnor att även i denna Bak offra tid, arbete acli intre3Be
för vart ioBterland. Det nar talatB 8ä mycket om kvinnlig värn-

plikt under de Benare aren ocn vi kvinnor na under den 3tändigt
notande KrigBfaran vaknat till insikt om att vi även 3aBom

liuBtrur ock mödrar kunna vara vart ä>skade 3verige till gagn. jag
kar fölB«kt viBa, att 3tjärnan kar ett 3tort fält öppet för 033,

där vi i ire<l 30m i krig kunna vara till verklig nytta ocn verklig
kjälp, ett arbetsfält, 50m nör 038 kvinnor ock mannen ti». Ivlä
vi alltsä kanna 033 beBjälade av varm kärlek ti» värt land, deB3
folk ock djur ocn viza ett nand!ing3kraftigt intres3e även i denna



Prov på hästars tillgivenhet och omtanke.

DET FINNS otaliga vackra historier från de krigförande
länderna om hästars trohet mot sina herrar. Här medde-
las ett par.

En tysk patrull höll vakt uppe på en ås. Nedanför denna
utbredde sig en slätt, genomfluten av en liten bäck och längst
bort vidtog skogen. Över bäcken gick en bro och det gällde
att hindra fienden komma fram över den.

Plötsligt skymtade några ryssar vid skogsranden. En officer
red ensam framåt bron på en ovanligt vacker häst. Då hördes
vinandet av kulor, ryttaren störtade handlöst till marken och häs-
ten galopperade förskräckt utåt slätten. Ryssarna drogo sig till-
baka in i skogen, men den döde officeren låg övergiven mitt
emellan de fientliga lägren. Några av tyskarna togo spadar med
sig och gingo för att söka begrava honom, men blevo hejdade
av fiendens eld. Natten kom, allt blev lugnt och stilla, men ett
par gånger hördes en häst gnägga så sällsamt nära tyskarna. Vid
morgongryningen syntes någonting röra sig borta vid bron. Om,

en stund såg man en häst resa sig upp från officerens sida, böja
huvudet ned mot den döde och hörde honom gnägga, liksom
ville han säga: »Har min herre ännu icke sovit nog." Soldaterna
bådo åter att få gå och söka begrava den fallne, men komna i
närheten av bron, möttes de ånyo av fiendens kulor. Då störtade
hästen upp och försvann bort åt slätten. Så förflöto dagarna med
några mindre sammandrabbningar och officeren fick allt jämt
ligga kvar, men varje natt kom hans häst till honom, lade sig ned
bredvid honom och höll så dödsvakt hos sin döda herre tills ku-
lorna vid den gryende morgonen åter jagade honom därifrån.
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En jakoxes hemlängtan.
(En tragedi i zoologiska trädgården i London.)

En annan berättelse! Ett skotskt regemente kade nyss varit
i elden och en av officerarna hade svårt sårats men lyckades en
stund hålla sig kvar på hästryggen. Länge dröjde det dock inte
förrän han störtade till marken. Då stannade hans häst, såg på
honom, bet tag i hans uniform och släpade honom tillbaka till
regementet. När läkaren undersökt mannen sade han: »Den
hästen har räddat hans liv, tv endast en timme till — och han
hade förblött. Och när man nu inte brukar dekorera djur, så får
man åtminstone sätta in honom i rapporten."

I Londons zoologiska trädgård, som är en av de största och
mest berömda i världen, utspelades nyligen en tragisk episod, i
det en av parkens populäraste invånare dog av hemlängtan. En
gammal uroxe, för övrigt ett ovanligt stort och kraftigt djur, hade
sedan en längre tid vägrat att förtära någon som helst föda, och
dä han vanligen stod orörlig i sin inhägnad, såg det ut, som om
han varit sjuk. Zoologiska trädgårdens djurläkare tillkallades, men
kunde icke upptäcka någon sjukdom.

Lill slut kom en av väktarna, som tillsammans med iorsk-
ningsresande vistats länga tider i libet, jakoxens kemtrakt, pä den
tanken, att djuret möjligen kunde ka gripits av längtan etter ber-
gen i sitt kemland. tog tör den Bkull en knippa med kö
under armen ock 3träckte fram den mot djuret, under det kan
pä samma gäng lät köra det langdragna lockrop, varmed de ti-
betanska flickorna bruka kalla pä bufflarna, vet väldiga djuret
lystrade ögonblickligen, en sällsam darrning skakade dess kropp,
ock Ivdigt gick det iram till väktaren, tog köet ur dennes kand
ock började äta.



EN JAKOXES HEMLÄNGTAN

De övriga väktarna, som voro lediga från sitt arbete, åsågo
med största intresse det egendomliga skådespelet och räckte sin
kamrat nya knippor av hö, vilka jakoxen förtärde med strykande
aptit, under det väktaren då och då lät höra sina lockrop. När
jakoxen till slut ätit sig mätt, ville väktaren avlägsna sig, stolt
över sitt infall, men jakoxen följde tätt efter honom, och det såg
ut, som om han ej ville skiljas från denne man, som tillropat
honom en hälsning från hans hemland. När väktaren det oaktat
gick sin väg, följde jakoxen honom ända till gallret kring inhäg-
naden och såg efter honom med stora, sorgsna ögon.

Men nästa morgon låg djuret dött, förtärt av längtan efter
det snöiga tibetanska höglandet. Jakoxen var mycket populär i
London, och alla tidningar innehöllo vid hans död en bild av

det väldiga djuret.

Till värn ständiga medlemmar!

Under sistlidne november månad riktade Samfun-
dets byrå till våra ständiga medlemmar en vördsam
anhållan om ett extra tillskott i anledning av de steg-
rade kostnaderna för byråns verksamhet, trycknings-
kostnader etc.

På samma gång vi uttrycka vår stora tacksamhet
till dem frän vilka vi redan haft glädjen mottaga bi-
drag, vilja vi härmed till övriga intresserade göra en
vänlig erinran om nämnda skrivelse.



Dödens skördar.

Namnen å ständiga ledamöter kursiveraäe

Andersson, A. 0., Skorstensfejare,
Stockholm.

Andtrsson, Anna, fru, Siinne.
Berg, Tilie, fru, Stockholm.
Bergenstjerna, Hanna, Fru, Stockholm.
Billman, Louise, Fru, Ransäter.
Björkman, Emil, f, Postmästare, Kal-

mar.
Biilow, Amalia, Fröken, Danmark.
Dickson, M., Grevinna, Jonsered.
Engelbrechtson, John, Dekoratör,

Stockholm.
Ekström, G. F., Fanjunkare, Kungsör.
Enander, S. J., Direktör, Västervik.
Glieman, Clara, Fru, Köpenhamn.
Glieman, W., Apotekare, Köpenhamn.
Granfeldt, Hedvig, Fröken, Skövde.
Hansen, P. S., Herr, Fredrikshald,

Norge.
Hoff, Helja, Fröken, Bygdö, Norge.
Holmberg, Julia, Fru, Borgå, Finland.
Hägglund, Anna, Fru, Björnlunda.
Lagerberg, Emma, Fröken, Stockholm.
Landen, Abel, Kommunalråd. Hel-

singfors, Finland.
Liedbeck, Emma, Fm, Stockholm.
Lindebäck, A., Boställsinspektör, Ta-

vastehus, Finland.
Lindow, Helena, Postexpeditör, Var-

berg.
Lindskog, Jenny, Kontorsbitr. Skövde.
Lundberg, C. M. Fastighetsägare,

Stockholm.
Lundberg, Ebba, Fru, Hälsingborg.

mora.

Nedanstående medlemmar hava under tiden 1 olit. —31 dcc.
1919, enligt anmälan till byrån mcd döden avgått:

Lundgren, Daniel, Fabrikör, Falken-
berg.

Monclair, Elisa, Fröken, Bergen, Norge.
Munktell, Fredrik, Ingeniör, Orycksbo.
Miinther, Valborg, Fru, Seskarö.
Nisser, Martina, Fröken, Stockholm.
Nordquist, L. 0., Kontraktsprost, Vess-

land.
Nyqvist, O. P. Kassör, Karlstad.
Nyström, Jacob, Pianohandl., Helsing-

fors, Finland.
Pettersson, C. Fr., Prost, Sundbom.
Ramstedt, Augusta, Fru, Stockholm.
Robsahm, Tyko, Ingeniör, Lidingö-

Villastad.
Sabroe, Math. Fröken, Sunne.
Skytte, Lina, Fru, Qrenna.
Stackelberg, Ida, Grevinna, Stockholm.
Stenberg, Emelie, Fröken, Dickursby,

Finland.
Thomander, Emma, Fröken, Lund.
Weilin, Hugo V., Kyrkoherde, Danne-

Weckman, Naivina, Fröken, Lojo,
Finland.

Widell, Angelina, Rektorska, Mar-
strand.

Åberg, O. A. Maskinist, Örebro.
Ödman, Lotten, Fru, Stockholm.
Öfverström, K-, Vaktmästare, Linkö-

..
Ping-

sliman, f, c!,
zarie, Örebra,
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NORDISKA SAMFUNDETS

UPPGIFT

är att i de nordiska länderna verka för den största möjliga inskränk-
ning av vivisektionen som vetenskaplig forskningsmetod samt för
avskaffande av grymma experiment i allmänhet på levande djur. —

Dess mål är ett moraliskt mal. Samfundet vill nå detta mål genom att
PÅVERKA INDIVIDENS ÖVERTYGELSE, genom fram-
dragande i ljuset av vivisektorernas skamliga handlingar, genom utsän-
dande av skrifter och broschyrer i ämnet.

Endast genom att till alla samhällsklasser sprida kunskapen om
vivisektionens tillvaro och omoraliska missbruk av djuren, och genom
att dana en kraftig opinion däremot kunna vi nå det mål vi ytterst
ställt upp för var verksamhet, nämligen vivisektionens fullständiga
upphörande.

För nående av Samfundets syfte är emellertid sammanslutning
mellan alla liktänkande av yttersta betydelse. Och styrelsen riktar
därför till envar en energisk vädjan att ansluta sig till Samfundet
eller, om detta redan skett, förmå andra att inträda i Samfundet.

Alltså — en var som finner sitt sinne upprört av de djurplåge-
rie,, som förövas i vetenskapens namn, en var som anser att ända-
målet icke helgar 01 ättfärdiga medel, att vetenskapen icke må ha rätt
att kränka moralens bud, att djuren ha anspråk på rättvisa och barm-
härtighet, varje god och rättsinnig människa bör giva sitt stöd åt
vår strävan genom att ingå i vårt samfund.

Den pekuniära uppoffring detta Btädjande kräver är icke Btörre, än
att de allra t!eBta kunna mäkta den.

är kronor. en kli!» är
/e/n/o« kronor.

Medlen insändas jämte tydlig och fullständig adress till Nordiska
Samfundets Byrå, Norrlandsg. 20 111, Stockholm C, öppen alla helg-
fria dagar kl. 10-4. Telefoner: Riks 5287, Allm. 9540.

/X!la meddelanden om Bamfundet lämnas a nämnda d^ra.
Varje medlem av 3amfundet tillkommer ett ex. av

tid3kriften Djuren 3 Hatt, som i likket med vara övriga skrifter bör
flitigt användas i agitationens tjänst.

Bamfun<lets «kriltel. Varje medlem dör rekvirera vara skrifter
till utdelning dland Bina vänner. Bkriltelna utlämnas gratis i män
av tillgäng frän 3amfundets dvrä. Bker under adress:

Nordiska Samfundets Byrå, Norrlandsg.' 20. Stockholm C

♦■ ♦
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TILL VÅRA MEDLEMMAR!
Angående uppbörden för år 1920 uppmanas våra med-
lemmar att godhetsfullt insända sina medlemsavgifter un-
der loppet av Januari och Februari månader till byrån
Norrlandsgatan 20.

Våra gynnare och vänner i landsorten kunna göra
085 en mycket värdefull tjänst genom att av medlemmar,
som de själva tillfört Samfundet eller eljest känna, samla
avgifterna och insända dem till byrån.

I detta sammanhang påminna vi om nödvändigheten
av att meddela oss ändrade adressorter, ändringar av namn,
såsom vid giftermål samt dödsfall.

NYA MEDLEMMAR.
Försumma icke att tillföra Samfundet nya medlemmar.
Vi mottaga även tacksamt adresser på personer! som

hysa intresse för våra strävanden.

SKRIFTER TILL SPRIDNING.

Medlemmar som vilja sprida våra skrifter uppmanas
att meddela sig mcd vår Byrå Norrlandsgatan 20. En del
skrifter erhållas gratis, andra kunna köpas för billigt pris.

PRENUMERERA PÅ

DJURVÄNNERNAS TIDNING
(organ för de Svenska Djurskyddsföreningar-
nas Centralförbund) för Eder själv och Eder
familj, men också för djurvårdare i Eder
trakt, för statare, körkarlar, slaktare m. li.

6 dubbelnummer pr. år ,— Pris 1 kr. 50 öre. Portofritt till adressaten
vid rekvisition hos

De Svenska Djurskyddsföreningarnas Centralförbund.
Odengatan 48. Stockholm

♦—

Borgå, 1920. Tryckeri- & Tidningsaktiebolagets trycken. //
'"h^:o,
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