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Kérelem az olvasókönyvek szerzőihez. 
A kedély ápolása és nemesítése a szülei háznak legelső teen-

dője, hiszen melyik szülő nem akarna jó és hálás, nemesen gon-
dolkozó és fenkelt lelkű gyermeket ? A kedélyt mívelni és tovább-
fejleszteni az iskolának kötelessége; hogy ezt tehessük, minden 
tényezőt fel kell használnunk. A kedély és a szivjóság nemesíté-
sének egyik és pedig hatalmas tényezője az állatvédelem. Kívá-
natos, hogy minden iskolai olvasókönyvben egy-egy állatvédelmi 
czikk bennfoglaltassák, miután eddigelé ezt kevésbé tapasztaltuk, 
az olvasó-könyvek szerzői és szerkésztőihez azon tiszteletteljes 
kéréssel fordulunk, méltóztassanak uj könyvek szerkesztésénél 
vagy a létező olvasó-könyvek ujabb kiadásainál az egyesületünk 
titkárságához fordulni, mi kész örömmel, minden díj nélkül szol-
gálunk állatvédelmi czikkekkel, csak kérjük, az iskola nemét és 
rangját megírni, hogy az osztály értelmi köréhez képest küldhes-
sünk czikket; vannak itt részint készletben, részint neves paedago-
gusok által rögtön készíttetünk megfelelő czikkeket: elemi-, polgári-, 
szakiskolák minden osztályaira, férfi- és női tanodák, képezdék és 
középiskolák számára. 

E tekintetben kitűnő czikkeket írt az elemi és polgári isko-
lák számára Seemann Gábor szombathelyi polgáriskolai igazgató 
úr, kinek olvasmányai az Országos Állatvédő-Egyesület által meg-
koszorúztattak, e czikkekkel bármikor szolgálhatunk. 

Hog-yan végezzük ki a kisebb házi állatokat? 
Hogy a házi állatok ölésénéi kínzásokat ne vigyünk véghez, 

mindenek előtt éles szerszám (kés, balta stb.) szükséges, mely jó 
karban legyen tartva: 

1) G a l a m b o k leg'czélszerűbben megöletnek, ha egy merész 
és gyors vágással a fejüket levágjuk. 

2) C s i b é k , t y ú k o k ugyanúgy öletnek mint a galambok, 
ha a fejüket éles késsel levágjuk. Kakasoknál jó lesz, ha a fejü-
ket egy fa-tuskóra tesszük és egy éles baltával lesujtjuk. 

3) K a c s á k és l u d a k is legkönnyebben öletnek, ha fejü-
ket • baltával levágjuk. Ha a t a r k ó d ö f é s t akarjuk alkalmazni, 
akkor minden esetre nagyobb és hosszabb kínlódásnak teszszük 
ki a szegény állatokat, mint az előbbi esetben, ezért ilyenkor egy 
a hátsófejre mért nagyobb ütés által meg kell bódítani az álla-
tokat. 

4) H á z i n y u l a k legczélszerübben öletnek, ha a nyakszirtre 
mért erős ütés által megbódíttatnak és azután a nyakat a nagy 
üterekkel együtt átmetszük. 

5) H a l a k , nagyok vagy kicsinyek, agyukra mért erős ütés 
által megbódíttatnak, és azután a fejet a törzstől egy erős vágás-
sal lemetszük, mi által a hal rögtön kimúl. Csak a kimúlás után 
történjék a lepikkelyezés és a kivályás. 

6) A n g o l n á k a t száraz kendővel kell megfogni és egy 
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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. 




