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Der Thier- und Mensehenfreund.

XV. évfolyam.

Dresden.

1. sz.

Nachruf an die Fürstin Bismarck. (Hive volt a mi eszméinknek.) Die Früchte
der Yivisection. (Az élve bonczolásnak rettenetes következményeiben van
bemutatva.) Unsere Freunde in der Thiervvelt. (Irgalmasságra tanit e czikk
az állatok iránt.) Das Bewusstsein der Unsterblichkeit in Indien. (Főelv
Indiában kegyetlenséget nem iizni.) Vegyesek. 2. és 3. sz. Die Früchte der
Vivisection. (3 folytatásban az élve bonczolásnak kegyetlenségei.) Unsere
Freunde in der Thierwelt. (Folytatása az előbbi czikknek.) Züge a u s dem
Thierleben. (Érdekes vegyi apróságok.) 4. sz. 15. Ordentliche Generalversammlung. (Közgyűlés, vitatkozások eredményei.) Die Vivisection und die Thierschutzvereine. (Napiersky azon véleményen van, hogy az egyletek ne foglalkozzanak az élvebonczolással, mivel nem tartozik hozzájok.) Wie ich dazu
kam, die Vivisection zu bekámpfen. (Kitűnő czikk, melyet röpirat alakjában
terjeszteni kellene.) Sectionen und Vivisectionen. (A halottat bántani, mindenkor bűntettnek declaráltatott, annál is inkább az élvebonczolás bűntett,
a melyet hatóságilag fenyíteni kellene.) Die Treue eines Hun des bis in den
Tod. — Zwangsimpfung. — Breslauer theosophische Vereinigung. (Az apró
czikkek czimei.) Bücher und Zeitschriften czim alatt a természetes gyógymód,
egyletek folyóiratai ismerteti, mint a Berlinben megjelenő: «Der Naturarzt.»
55,000 példanyban jelenik meg havonkint. «Gesundheitsrath* Stuttgartban.
«Die Wohlfahrt» Reichenbergben megjelenő havi folyóirat. 5. sz. Adolf Gráf
Zedtwitz. (A nemes emberbarát, a természetes gyógymód fenkölt bajnoka, az
elkeseredett harczos minden elnyomatás és embertelenség ellen április 11-én
Bécsben elhunyt. Gyászolják az összes állatvédő egyesület, természetes gyógymód egyesület és általában a haladásnak emberei.) Die Vivisection Feindin
der wahren Wissenschaft. (Egy pap czikke, melyben mondja, mindenek fölött
az emberiséget kell fejleszteni.) Eine Wirkung des Berner Beschlusses.
(A rajna-westphaliai szövetkezet, a melyen határozatba hozatott, hogy a
következő kongresszuson a vivisektió-kérdés ne tárgyaltassék.) Arzneigifte
wirken auf die Menschen anders, als auf Thiere. (Egy okkal több, hogy
hagyjuk az élvebonczolást.) Több apró czikk.

Könyvismertetés.
A b a r o m f i - t e n y é s z t é s . 4-ik átdolgozott kiadás. Negyvennégy a szövegbe
nyomtatott ábrával. I r t a : Grulicy Géyza. Athenaum kiadása, 2 kötet. Hogy
ezen munka a magyarországi baromfi-tenyésztésen sokat lendített, látjuk ezt
a kelendőségből, miután rövid időközben 4 kiadást ért. Az első kötet szól a
tyukászatról: a tyúkok fajai, tartása, hizlalása és szaporításáról. A II. kötet
szól a ludak, kacsák, pulykák, fáczánvok, gyöngytyúkok, galambok, pávák és
hattyúkról. A baromfi-betegségekről, a mesterséges költetésről és hizlalásról.
Mindkét kötetet a legmelegebben ajánlhatjuk társulati tagjainknak és
általában mindazoknak, kik praktikus tanácsokat akarnak a baromfiak felneveléséről és tenyésztéséről nyerni. A kiadó czég kék vászonba kötette és igen
tetszetős alakot adott a munkának. Egy-egy kötetnek ára 90 kr.

