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m i n t a g a z d a s á g , fülemile-tenyésztő berket alakítani. Már 
az elmúlt őszszel helyeztettek ei. a Jasminbokrok és egyéb 
sürü cserjék. Eledelül pedig liszt-kukaczok fognak szolgálni. 
Három-négy év multával reméli, hogy 30—40 fülemile-pár 
fogja ott a mézes heteit és a családi élet csendes és háborit-
hatlan nyugalmát élvezhetni. 

E szép ós nemes tetteért nemcsak az állatvédő-egyesület, 
hanem Budapest közönsége köszönetét is teljes mértékben 
kiérdemli. 

Az egész télen keresztül nemcsak maggal, búzával, rozs-
zsal és ocsúval etette az azokkal élő madarakat, hanem a 
télen keresztül nálunk tartózkodó 4 fajtabeli czinkék számára 
3 kilós szalonnadarabokat szegezett a veranda párkány desz-
kájára. Mikor mi márczius 21-én künn jártunk, a negyedik 
szalonna darabnak az utolsó hatodát láttuk, melyből az egyes 
zsírrétegből csak az azokat elválasztó bártyák, közbe-közbe 
ezer meg ezer csőrnek megfelelő ásatásoknak helyei voltak 
láthatók, az egész ugy nézett ki, mint egy épülő négy-hat 
emeletes háznak a külső gerendázata, nagyon szép és< tanú-
ságos egy látvány volt az. 

A veranda folyosóján a gazdászatnak hasznos és kárté-
kony állatok, a hasznos és kártékony madarak nagy szines 
falitáblázatai voltak kifüggesztve, ezeket pedig azért aggatja 
ki, hogy emberei, számos napszámosai a szines képeken örö-
met találva, tanuljanak valamit. 

Több ilyen gazdát, több ilyen állatvédőt Magyarország-
nak és boldog leend hazánk. Isten tartsa soká a derék, minta-
gazdaságának élő, az 1848. évben honvédnek felcsapott Keller 
Lajosunkat. 

Az állatvédő egylet tekintetes választmányának 
Budapesten. 

A lovakkal való esztelen, nyers bánásmód az állatvédő 
egyesületnek humánus igyekvései folytán mindinkább enyhül 
ós mind ritkábban hallható a régebbi brutalitás, jóllehet még 
itt-ott található. A mostani jéghideg napokban azonban idején 
és helyén van egy más, kevésbé figyelemre méltatott és talán 
öntudatlanul is elkövetett állatkínzás ellen síkra szállni, t. i. 
kínzásnak tekintendő azon eljárás, ha a lovaknak a jéghideg 
kantárvasat, mely éjjel hideg helyiségben lógott, hirtelen szá-
jába helyezik. E hideg vassal való érintkezésnél a ló nyelv-
bőrét mindig föltépi ós a szegény állatnak ily kíméletlen bánás-
mód miatt sebes szájjal kell szaladgálnia és minden gyeplő-
húzásnál kétszeres fájdalmat szenvednie. Ezért ajánlatos a 
vasakat a szájba tevés előtt egy gyapjurongygyal erősen bedörzsölni*) 

*) Ezt. ajánlottuk már. lásd „Állatvédők naptára" 1. évfolyam 56. 
lapon „A hideg zabola" czim alatt. A szerk. 
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Ugyanezt kellene tenni, ha az állatokat a szabadban, 
illetőleg az állomáson, nagy hidegben etetik. Helytelen továbbá 
az állatokat futás közben takaróval betakarni, mert a ló moz-
gás közben nem szorul takaróra; mig kivételképen nyirott szőrű 
lovaknál helyén van a betakarás. 

Igen rossz dolguk van most az éjjeli szolgálatra kirendelt 
kocsiknak, fiakkereknek, melyeknek az utczán és állomásokon 
órákon át kell állniok; ily esetben természetesen kiválóan 
szükséges jó meleg és védő takarót az állatra tenni, hogy ez 
utóbbi azonban czéljának megfeleljen, szükséges, hogy az az 
állat mellét is betakarja és a térdekig érjen, hogy a has és 
vesék is védve legyenek. 

Midőn eme soraimmal bátorkodtam a tekintetes választ-
mány figyelmét ezen rossz állapotokra felhívni, még azt jegyez-
ném meg, hogy talán helyes volna vörös szinti falragaszokat a 
fönti értelemben nyomattatni és az állomáshelyeken, legneme-
sebb állatunk védelmére és ezen állatkínzások megszüntetésé-
nek czéljából felragasztatni.*) 

Eme czól támogatására bátorkodom mellékelten 2 drb 
aranyat átnyújtani, mivel maradtam a tekintetes választmány-
nak kiváló tisztelettel 

Budapest, 1893. február .14-én, 
Haussmann Alajosné sz. Senior Marietta, 

IV. Zöldfa-utcza 32. 

E G Y L E T I É L E T . 

Jegyzőkönyv. 
Felvétetett az orsz. állatvédő egyesületnek 1893. évi január hó 7-én 

tartott rendes közgyűlésén. 
Jelen voltak : dr. Verédy Károly elnöklete alatt, Borosnyay Oszkár 

oszt. tan., Etlényi Lajos, Palágyi Kálmán, Montecuccoli Emma grófnő, 
Péntek Gáspámé, Pertik Luiza, dr. Szslkayné stb. stb. vagy 80 tag. 

I. Elnök úr az ülést megnyitván, üdvözli a nagy számmal megjelent 
tagokat s jelenvoltakat, ezután nagy örömmel konstatálja azon nagy haladást 
és eredményt, melyet az egyesület rendszeresített működésével eddig is elért. 
Elismeréssel adózik az egyleti igazgató-titkár odaadó biizgalmáért, melylyel 
az egyleíi működést sikeressé tenni igyekezett, kiemeli a tisztikar szorgal-
mát s utal a rendezett ügymenetre. Előadja továbbá, hogy az egyesület 
mindig elismeréssel volt azok iránt, kik az állatvédelmi intentióknak meg-
felelőleg a védtelen és tehetetlen állatokat oltalmukba vették s sohasem 
késett azokat elismeréssel s jutalommal kitüntetni, ugy az idén is oda hatott. 

Bemutatja ezután Palágyi Kálmán rendőrfelügyelőt, mint a főkapitány-

*) Miután csak február közepén, tehát a legzordonabb idő után vettük 
ezen, az igazi humanitástól átlengett levelet, a választmány csak a legköze-
lebbi tél kezdetén fogja a két aranyat a nemesen gondolkozó úrnő intentiója 
szerint a kitűzött czélra felhasználni. Az igazgató titkár. 




