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Makacs lovak hogyan vasaltassanak. A lónak mindkét füle 
(gyakran egynél is elég) a kantárnak lazán feltett nyakszíja alá 
tétetik. A szabad mozgáshoz szokott állatnál ezen egyszerű el-
bánás meglepő érzéketlenséget idéz elő és nyugodtan hagyja magát 
megvasaltatni. Ha ezen elbánás fajlovaknál nem teszi meg a kí-
vánt hatást: még egy kendőt is kell a fülekre aggatni. 

Az elevenbonczolás nem hogy exact igazságot ki nem 
derít, sőt kiapadhatlan forrása balvéleményeknek és tudo-
mányos ezívódásoknak. Pflügernek »Archív* czimü 1886. évi 
folyóiratában a 75. oldalon következőket olvassuk : Mily vonat-
kozás áll fenn az idegrostoknak vezető és ingerlő eljárásban 
többször tétetett már kérdés tárgyává. Nagyon csalódik azonban 
a ki hinne, hogy a felelet egyformán hangzott volna. Ellenkező-
leg látjuk, hogy különböző szerzők, daczára, hogy hasonló kísér-
leti módot és ugyanazon behatási eszközöket alkalmaznak a 
rostokra, egészen ellenkező eredményre és következetesen külön-
böző véleményre jutnak. 

A lószerszám kezelése. Általános szokás vízzel mosni a ló-
szerszámot, mi károsan hat reá, mert ezáltal a bőr kiszárad,, 
kemény lesz és sebet dörzsöl a ló testén. Ezen bajon könnyen 
segíthetni. Egyenlő mennyiségű lenolajat és szappant tűznél össze-
olvasztanak és kenik vele a szerszám azon oldalát, mely a lovat 
érinti. Ha azt gyakran ismétlik a szerszám jó karban tartható és 
különösen a nedvesség befolyásának ellentáll. 

Az altonai rendőrség1 ébersége. Az altonai rendőrség külö-
nösen szemmel tartja az építkezés és homokbányákban használt 
lovakat és azoknak vezetőit. Ugyanis azt a tapasztalást tette, hogy 
a szegény párák jobbára lóhúsvágőktól kölcsönzött állatok, melyek 
alig állnak lábaikon. Lefoglalta a jármüveket, és felelősségre vonta 
a fuvarosokat. A visszaélés elnyomorodott állatokkal máshol is-
előfordulhat és nálunk tettleg is előfordul. Az állatvédő egyesület 
tagjai érdemes feladatot végeznének utána nézni annak, nem' 
kevésbé ügyelni a kétes lókupeczekre, kik ilyen állatokkal fellá-
zító csereberét űznek, vagy magok használják fel munkára azokat. 

Az állatkert megtekintése. 
Az 0. Á. E. tagjai értesítetnek, hogy a budapesti állatkert 

megtekintésére mérsékelt áru bemeneti jegyek kaphatók az egye-
sületi helyiségünkben, (IV. kalap u. 12.) szerdán és szombaton 
délután 3-tól 6-ig és pedig a felnőtt tagjaink és azok hozzátar-
tozói számára 20 kros, a tagok gyermekei számára 10 kros jegyek 
állnak rendelkezésre, melyek az állatkertet és az ott nyilvánosan 
rendezett látványosságok és mutatványok megtekintésére, (a czir-
kusz és jégpálya kivételével) érvényesek. 
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