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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. 




