
23 

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 
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a gyümölcsből is élveznek, melynek fáit a kártékony rovaroktól 
megtisztították: azt csak megérdemlett jutalomként veszik, méltók 
tehát, hogy a madarászok és fészekrablók orvtámadásaitól meg-
óvjuk őket. 

A Kleinsehmidt-féle elkábitókészülék. 

Vajha oda érnénk, hogy a nyilvános lelkiismeret hangosan 
tiltakoznék azon állapot ellen, mely még manap is vágó eljárá-
sunkban dívik és a mely csak szégyenére válik nemzetünknek. 

Oly könnyű volna a vágásnál 
szokásban lévő sok kínzást 
mellőzni, ha minden levá-
gandó állatot fejen való ütés-
sel elkábítanának, amint az 
sok vidéken már gyakorlat-
ban van. Gzélszerii és olcsó 
elkábitási eszközökben nincs 
hiány. így léteznek a Bru-

neau-, Brausewald- és Kleinschmidt-féle vá-
gási álczák a nagy marha, valamint a Klein-
schmidt-féle elkábitó műszerek aprómarha 
számára, melyek Hahnemann és Küchler 
erfurti gyárában készülnek. E műszerek külön-
böző nyilvános és magán-vágóhidaknál alkalmazásban vannak és 
kitűnőknek bizonyulnak. — Borjuk, juhok és sertések elkábítására 
egyaránt alkalmasak. E műszerek hatása villámsebességü. Az álla-
tok hang nélkül lehullanak és a levágásnál egyetlen fájdalomkiál-
tás sem hallatszik. 

Szakkörök bizonysága szerint e műszerek nem csak állatvé-
delmi szempontból ajánlatosak, hanem a husárusok ipari érdeké-
ben is. 

Szép feladat volna odahatni, hogy a községi vágóhidaknál, 
valamint egyes mészárosoknál e gyakorlati elkábitó műszerek 
behozatala által mellőztessenek az eldurvító mesterszokások, me-
lyek csak azért tartják fenn magukat, mert megszokáson alapulnak 
és mert a törvényhozás még nem gondolt reá meggátolni az ab-
beli visszaéléseket, melyek más országokban régen büntetési tila-
lom alatt állanak. 

Az Országos Állatvédő-Egyesület készségesen ajánlkozik a fenti 
ábrák clichéit kölcsön és portomentesen átküldeni azon hírlapoknak, 
melyek e közleményt lapjukba felvenni óhajtják, ez esetben szíves-
kedjenek az egyesület igazgató-titkára, Dr. Szalkay Gyula tanárhoz 
fordulni, Budapest II. vám-utcza 11. sz. a. 

Buschmann F. könyvnyomdája Budapesten, Harisch-bazár. 




