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biztos és erős ütés által megbódítani, a görczös mozdulatok azon-
nal megszűnnek. Azután a fejet levágjuk és így időnk lesz min-
den kínzás nélkül felvágatni és tisztítani. 

7) R á k o k megöletnek azonnal, ha azokat egy f o r r ó víz-
zel telt lábosba alámártjuk; nem szabad egyszerre több állatot 
beledobni, mivel a víz a hőfokát veszti, és igy az állatok kínlód-
nának. Soha nem kell és nem szabad őket hideg vízben a tűz-
helyre tenni, mivel ez kegyetlen kínzás. Ha az állatok megölettek, 
ki lehet őket a vizből venni, kiszakítjuk a belet, levágjuk az or-
rukat, hogy az epe kifolyhassék és megint visszatesszük a vizbe, 
hogy mégfőjjenek. 

.8) B é k á k a t meg kell ölni, mielőtt a czombjukat levágjuk. 
Kivégezzük pedig a békákat ugy, hogy a fejüket gyorsan levágjuk 
vagy pedig rövidke bottal agvonsujtjuk. E mellett ügyelnünk kell, 
hogy egy ütéssel végezzük a műtétet. 

Lovak mentése tűzveszélytől. 
Tudvalevőleg a lovakat nehezen rábírhatni az istálló elha-

gyására, ha tűzlángot látnak, de tapasztaltatott, miszerint fel-
nyergelve vagy felkantározva, nehézség nélkül hagyják magokat 
kivezettetni. Ugyanazt eredményezik, ha vizes zsákkal vagy taka-
róval befedik a lovak fejét, hogy az égést ne lássák. 

Aranyhalak védelme. 
Ezen fürge állatkák kecses mozdulataikkal sokaknak sze-

reznek örömet, de gyakran megesik, hogy pajkoskodásaik alatt a 
tartóból kiugranak és a földön lelik halálukat. Ilyenkor rendesen 
a macskát vádolják, hogy megette; ám ez soha sem fogja ki a 
vizből és azért ártatlanul szenved büntetést, ami pedig nem tör-
ténnék, ha a haltartó fölé horgolt hálót alkalmaznak. 

A tehéntölgynek túlzott kifeszítése. 
Minden baromvásáron tapasztalni lehet, mikép sok tehén. 

oly túlságosan kifeszített tölgygyei felhajtatik, hogy a járás fölötte 
nehezen esik a szegény páráknak, mert kényszerítvék hátsó lá-
baikat természetellenesen szétterpeszteni, mivel a tölgy érintése 
a lábak által fájdalmat okoz nekik. Ezenkívül a menésnek ily 
állapotában nagyon kifáradnak az,állatok. Megvagyunk arról győ-
ződve, hogy a tölgynek mesterséges kifeszítése állatkínzás, melyet 
a rendőrségnek nem szabadna tűrnie. Ilyen tehenek gyakran 24 
órával elébb nem fejetnek. Minthogy e visszaélés mindenütt elő-
fordul, az ellen mindenütt egyformán kellene fellépni. Első sor-
ban el kellene rendelni, ilyen teheneket rögtön a vásáron kifejni 
és elvül elfogadni, hogy természetellenes tölgyü tehenet ne ve-
gyenek. 




