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menyei nevében, kik az önök jószívűségéből nyerik élelmöket, 
de köszönettel adózom egyúttal azért is, hogy erkölcsnevelési 
munkámat nemes áldozatkészségükkel előmozdították. 

Budapest, 1892. január 21-én. Kiváló tisztelettel 
Eperjessy István 
főv. vezető-tanitó. 

Gyakorlati rész. 
Óvszer a veszett eb marása ellen. Egy német laptársunk 

tekintélyes orvosok által több ízben sikerrel alkalmazott gyógy-
kezelést ajánl, mely a veszett ebekmarását egyszerű házi keze-
léssel is veszélytelenné teszi. 

A megharapott testrész sebhelye ugyanis lehetőleg közvet-
lenül a marás után azonnal friss és tiszta hideg vizzel kimosat-
ván, apróra zúzott foghagymával jól bedörzsölendő, mely álla-
potban a betegnek több órai nyugalom ajánltatik; a megmart 
egyén a most jelzett eljárást követő egymás utáni nyolcz napon 
át mintegy 60—65 gramnyit igyék azon keverékből, melyet 720 
gram tiszta vizből és egy csomó foghagymából vegyítve addig 
forralunk, mig az oldat 500 gram súlyra leapadt. 

Szükség esetében jó szolgálatokat tehet ezen szakértelmet 
nem igénylő eljárás s azért olvasóink figyelmébe ajánljuk. 

A lóhús élvezése elleni előítélet ujabbi időben mégis hova-
tovább enyészik. így olvassuk a schweizi hentestársulat hivatalos 
közlönyében: A főzni való hús, ha nem fiatal lóé: vastagszálú, 
de annál jobb a beefsteak, rostélyos és vesepecsenye. Jó a savanyt 
alkalmazni, mert a rágási izomnak megtakarítja a munkát. A 
rágás épp úgy történik, mint a marhahúsnál, azaz, úgy, hogy az 
egyes darabok ugyanoly alakban kínáltatnak megvételre a közön-
ségnek. így példáúl levesnek való: kis tarja, szügyfő, vékony hát-
szín, vékony szűgye, virágos tarja. Párolni való: (fajtott hús) fartő, 
fölsár, lapoczka, vastag hátszín. Sültnek: fehér pecsenye, vese-
pecseny, rostélyos. Káposztába való: dagadó, oldalos. A többi 
részek is nem különbül élvezhetők, mit a szarvasmarháé, például 
a feje, mája, nyelve, szíve, veleje, veséje, valamint a kocsonyára 
való darabok. 

Berlinben a mult évben 5905 ló öletett fogyasztás végett, 
Bécsben és környékén körülbelül 15000. (20 év előtt csak 1555.) 

Francziaországban leginkább előkelő körökből terjedt tá r -
sulat alakult kizárólag azon czélból, hogy a lóhús elleni előítéle-
tet legyőzzék és nem eredmény nélkül. Ellenszenv nélkül esznek 
már lóhúst akár sertés vagy birkahús helyett. 1885-ben a párizsi 
lakosság majdnem 4 millió kiló lóhúst fogyasztott el, mely 132 
lómészáros által szállíttatott. 

E propoganda az ottani állatvédő-egyesülettől indult ki . 
Decroix a hadsereg főállatorvosának vezetése alatt, azon feladat-
tal : eldolgozott, öreg lovak túlzott kihasználását megakadályozni. 
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Nem engedik a lovakat az igában annyira elnyomorodni, nem 
használják ki az utolsó csontig, hogy a gyepmester kezére jusson, 
hanem még elébb eladják a mészárosnak és kapnak érte tisztes-
séges árat, mely pótlékül szolgál fiatalabb és szolgálatra képesebb 
állatoknak a megvásárlására. Mindenesetre utánzásra méltó el-
járás, úgy az emberek érdekében, hogy ezáltal egészséges és olcsó 
húst kapnak, valamint megakadályozni a borzasztó kínokat, me-
lyeket hasznos állataink legnemesebbjén elkövetnek. 

Állatvédelem a népiskolában. Laarenben, Hollandiában, az 
állatok védelmére gyfrmelcegyesüUt alakult Az ottani népiskola fő-
tanítója Postel úr hozta azt létre. 720 tanuló kötelezte magát 
szükségtelenül soha bajt nem okozni valamely állatnak, ellenben 
a hasznos állatokat, mennyire csak lehetséges megvédeni. Igen 
kívánatos volna, ha ilyen egyletek nálunk is keletkeznének. Föl-
lázító és szinte megfoghatlan, hogy még a jobb osztályokból való 
gyermekek is, néha halálra kínoznak állatokat, és hogy szülők és 
felnőttek azt tudják, látják, anélkül hogy rosszalnák. Hosszú czik-
ket lehetne erről írni, csupán a lepkék és rovarokat akarjuk fel-
említeni, melyek tűkön felszúrva, órákig halálra vergődnek. 

Váljon azt gondolják-e a szülők, hogy a sportot űzni mulat-
ságos és tanulságos a gyermekekre nézve! ? Legalább megparan-
csolnák, hogy mentől gyorsabban kivégezzék s pl. a rovarokat 
erős borszeszszel telt, légmentesen zárt üvegben fullasztani meg 
és a lepkéknek hátgerinczét egészen benyomni. Különösen oly 
állatok iránt, melyek kiáltani nem tudnak, igen kegyetlenek a 
nagy és kis emberek. 

A lovak szenvedése nagy városokban. Ez felirata Schön-
beck R. őrnagy egy dolgozatának, melyet a «Deutsche Sattler-
zeitung« közzétett és mely megérdemli, hogy nemcsak a lótulaj-
donosok, hanem széles körökben olvassák. A két folytatásban 
megjelent czikkből csupán néhány helyet fogunk idézni. A nagy 
természetben hiába keresünk állatot, mely a lovat megközelítőleg 
is pótolhatná. Nincs kívüle egy se, mely a legkisebb részletekig 
a test és lélek oly tulajdonait magában egyesítené, hogy mintegy 
a gondviselés által az ember számára rendeltnek tekintessék. 
Egyik állatnál sem találhatók ama lelki tehetségek mint bátor-
ság, jámborság, tanulékonyság, idomítóképesség és munkakedv az 
utolsó leheletig, midőn kegyetlen kínzójának ostorcsapásai alatt 
az utczán végzi nem igen irigylendő életét. Végre ama természeti 
hajlama méltatlanságot és fájdalmat hallgatagon eltűrni alkalmassá 
teszi tetszés szerint kínozni, munkával túlterhelni és mindenütt 
felhasználni. 

Sajna, hogy századok folyamában elenyészett a szokás ló-
hússal táplálkozni, mely nagy hátrányára embernek és lónak 
egyaránt. Őseinknek különös lókultuszuk volt és a ló husa nem 
csak mint az Isteneknek hozandó magas áldozat tekintetett, hanem 
mint tápszer nagyra becsültetett és kívántatott. A kereszténység 
azonban, mely még a zsidó rituszhoz ragaszkodott és melynek a 




