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Az állatokkal való bánásról New-Yorkban Liebknecht Vil-
mos német birodalmi képviselő igy nyilatkozik »Pillantás az új 
világba* czimü müvében: Különösen nevezetes a hangtalanság, 
melylyel a kocsizás történik, sem ostorpattogtatás, sem szitkok, sem 
orditás, sem ütés. Az amerikai lovát nem veri. Az a szó szoros ér-
telmében szófogadó. Sohasem láttam engedelmesebb lovakat. A ne-
velés művészetének diadala az, melyből az emberek és népek ne-
velői sokat tanulhatnak. A verés csökönyössé tesz. Mentül több a 
verés, annál nagyobb a csökönyösség; csökönyössé tett lovak, 
emberek és népek pedig ki szoktak rúgni. A kedélytelen amerikai 
(e vonása az angollal közös) állatok irányában rendkivül hu-
mánus. Embertársát nem, önmagát legkevésbbé kiméli, de lovát 
kiméli és ebét, macskáját gyöngéden ápolja. Ugy itt, valamint Lon-
donban a macskák bámulatosan szelídek és bizalmasak, nem úgy, 
mint nálunk, mert minekünk, legalább ifjú korunkban, az a saját-
ságunk: üldözni és verni minden macskát, melyet találunk. 

Néhány pélcla állatkínzás miatt hozott svájczi Ítéletről. 
Zofingen kerület. Nöthiger Izsák szolga, a reá bízott öreg elgyen-
gült lovaknak kegyetlen veréseért: 16 frank büntetés. 

Aarau kerület. Favra Lajos egy tyúkon elkövetett kegyetlen-
ségért: 7 napi elzárás és 3 évi kiutasítás. 

Bodeni kerület. Lüscher R. és Rudolf R. nyolcz tyúknak el-
lopása és kegyetlen leölése miatt: 1—1 havi fegyház-büntetés. 

Brenngarten kerület. Jankalovitz József zsidó tanító szabály-
ellenes metszés: 15 frank büntetés. Bernkeim Dávid egy tehén 
metszéseért: 10 frank. Stánz József halak felnyársalása miatt: 
40 frank. Brem János egy tehénen elkövetett kegyetlenségért (szem-
kiverés): 10 napi börtön. Koller András elkábító ütés nélkül leölt 
fiatal kecskék miatt : 10 frank. 

Zofingen kerület. Gross Jakab, ki egy lovat sokáig hagyott 
a hidegben állani: 16 frank. 

Ujdonszülött házi állatok kivégzése. Kutyák és macskák 
birtokosai évente kétszer jönnek a kellemetlen helyzetbe ujdon-
szült állatkákat megsemmisíteni. Rendesen vizbe fulasztják őket, 
de ez nem jó szokás, hanem egész felesleges állatkínzás. Csak 
azért nem látják e szegény teremtések halálvívódását, mert edény-
nyel letakartatnak. Az is megtörténik, hogy elevenen eltemetik, 
és mégis emberséges módon való elpusztításuk gyakorlati módon 
könnyen elérhető. Egy ütés sulyokkal a hátsó koponyán elegendő 
a gyenge életet kín nélkül kioltani. A józan ész tanúsítja, hogy 
a legkönnyebb ölési mód a legjobb. 

Mit tesz Francziaország az állatvédelem érdekében. Fran-
cziaország közoktatásügyi minisztériuma az ottani állatvédő egye-
sület indítványozására a következő intézkedéseket tette. 
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1) Rendeletet bocsátott ki valamennyi megyefőnökhöz, hogy a 
Grammond-féle (a javaslattevő képviselő után nevezett) állatvédő 
törvény az iskolákban kifüggesztessék és a tanitöknak megparan-
csoltassék időközönkínt megmagyarázni azt, hogy a gyermekeknek 
az állatok iránti durva, kegyetlen hajlamait legyőzzék, eszükbe jut-
tatván, hogy annak áthágói kemény büntetésben részesülnek. 

2) 100 frknyi jutalmat tűzött ki azon tanítók számára, akik 
e részben magukat kitüntetik. 

3) Meghagyta a városok és falvak polgármestereinek e tör-
vény szigorú foganatosítását és a kakas- és bikaviadalok rendezőit, 
valamint hasonló kegyetlenségekelkövetőitkiméletlenűl megbüntetni. 

4) A költöző madarak tömeges gyilkoltatása ellen szigorú 
rendeletet hozott. 

Az állatvédő törvényből 30,000 példányt nyomatott a franczia 
kormány az iskolák részére leendő kiosztás végett. Az e törvény-
ben foglalt különös állatkínzások következők: 

Szándékkal okozott sérülések, szerfölötti verés, sérült álla-
toknak munkára való alkalmazása, túlterhelés, a marhaszállító 
kocsik túltömése. Játékok, melyekben állatok kínoztatnak (kakas-
és bikaviadalok, s több e féle) leölési szokások, melyeknél feles-
leges szenvedés okoztatik az állatnak. 

Továbbá megszerezte a franczia közokt. miniszter valamennyi 
népiskolai könyvtár számára, mint olvasó és jutalomkönyvet: »A 
munka martyrjai« czimü müvet. A ló, szamár, öszvér szarvasmarha, 
jegyzetekkel azoknak betegségeiről és ezeknek kezelési módjáról, 
valamint a hasznos és kártékony állatokról, 244 rajzzal. Szerzé : 
de Linas Roche Eduárd A. — (Liebrairie Delagrave Gh. kiadása. 
Ára 2 frank.) 

Védjétek a hasznos madarakat. Madarak nélkül a kerti, 
földmivelési és erdészeti kultúránknak ártalmas állatok annyira 
elszaporodnának, hogy egész vidékek néhány év alatt pusztasággá 
válnának; az erdei napiepe, gyűrűs hernyó, levelész, káposztatetü 
és sok más kártékony rovar háboritlanúl megszaporodva, csakhamar 
minden növényzetet megsemmisítenének s azzal úgy az ember, 
mint a hasznos állatok fenmaradását lehetetlenné tennék. 

De ezeknek gyarapodását megakadályozandó, naponta egész 
sereg vadász talpon van. Mint rendőrök ügyelik fel kerteinket, tisz-
títják lakhelyünk környékét a poszáta, vörös begyike, — az is-
tálló előtt ólálkodik a kis légyfogó, az utczai bogarakat elfogja a 
fecske, a patakok szélén őrködik a barázda-billegető, az eke mö-
gött jár a seregély, hogy a csigákat és pajorokat felszedje, sőt a ju-
hokra és igás marhára is rászáll, onnan az alkalmatlan élősdieket 
kikeresendő. Sármányok, fakúszók, cinkék, pacsirták, harkályok és 
rigók tömérdek rovart pusztítanak el. A tengeliczék, csízikék, és 
kenderikék a tövis, bojtorján és egyéb gyom magvait felemésztik, 
sőt a veréb is több hasznot hajt e tekintetben, mint amennyi kárt 
okoz azon rövid idő alatt, mig a gabona érik, és ha e faj ta madarak 




