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világosit", mondja a régi példabeszéd. Áll ez különösen a 
kevésbé művelt osztályra. Azért, ha azt akarjuk, hogy han-
gunkat megértse a nép, az ő hangján, az ő nyelvén kell 
beszélni s példákkal kell felvilágositani a mondottakról. 

Ez a könyv feltűnő szerencsével találja el azt a hangot, 
melyet a nép szeret, melyet a nép ért, és oly élénken rajzolja 
a mondottakat, hogy lehetetlenség, miszerint az meg ne marad-
jon az olvasó emlékezetében. 

Az állatvédelemre vonatkozó törvények vannak itt meg-
ismertetve 45 csinos, érdekes, pompásan, zamatos magyar és 
népszerű nyelven megirott elbeszélésben. Megtaláljuk ebben 
az á l l a t e g é s z s é g ü g y i , h a l á s z a t i és v a d á s z a t i 
t ö r v é n y e k e t , az ezekre vonatkozó nevezetesebb rendeleteket, 
a büntető és kihágási törvénykönyvnek az állatvédelembe 
vágó szakaszait. Ugy, hogy mire valaki végig olvassa a külön-
külön önálló 45 kisebb történetet: észrevétlenül megtanulja 
az állatvédelemre vonatkozó törvényt és rendeleteket. Pedig a 
ki kezébe veszi e könyvet, nem tudja letenni, mig csak végig 
nem olvassa az utolsó betűig, oly érdekesek a közvetlenül 
ható, természetes egyszerűséggel, a falusi élet teljes és valódi 
ismeretével irott elbeszélések, melyeknek szövegéből, ha a 
törvényszakaszok és rendeletek idézését elhagyjuk, egy pom-
pás kis elbeszélés-gyűjtemény áll elő. 

A kötetet az egyes elbeszélések tartalmához rajzolt négy 
kép teszi még élénkebbé, kedvesebbé és változatosabbá. 

Őszinte örömmel üdvözöljük a szerzőt, K. Nagy Sándort, 
e kedves, népszerű kis olvasmányok megírásáért. Vajha több 
]lyen lelkes, humanitási eszmékért nemcsak rajongó, hanem 
tettleg szivén hordó és közvetlenül működő férfi találkoznék 
széles nagy Magyarországon! 

Ajánljuk e könyvet a tanfelügyelők, az iskolaszékek, 
tantestületek, nép- és polgáriskolai igazgató urak figyelmébe, 
nagyon alkalmasak ez olvasmányok a szorgalom és előmene-
tel megjutalmazására, évzáró jutalomkönyvnek, mivel az álla-
tok iránti nemesebb érzést felkelti, ápolja és tovább fejleszti. 

Legmelegebben ajánlhatjuk e könyvet a népkönyvtárak-
nak, mivel a néphez a nép nyelvén szól, és a törvény rideg 
szavát a saját nyelvén tanulja megismerni. 

Ajánljuk társulati tagjainknak és a nagyközönségnek a 
legmelegebben az éppen most megjelent könyvet. Dr. Sz. Gy. 

Állatvédelmi szabályrendelet. 
A házhelyásatásoknál és a homok- és kőbányáknál elő-

forduló állatkínzások megakadályozása czéljából még a mult 
év november hóban készített az egyesület egy szabályrendeleti 
tervezetet, ezt még a mult év 1892. decz. 23-án 181. szám alatt 
elküldöttük a főkapitánysághoz, ki ezt rendőri szempontból 
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átvizsgáltatta és igy javitva a fő~ és székváros tanácsához 
elfogadás és jóváhagyás végett felterjesztette. Azon reményben 
élünk, hogy ezen égető szíikségü rendelet minél előbb jog-
érvényes ségüvé válik. 

Madár-etető állomásaink. 
Az elmúlt télen madár-etető asztalkáink a budai hegyekben 

is fel voltak állitva. 1892. nov. 15-től, 1893. márcz. 15-ig napon-
kint, havas, fagyos és szeles napokon pedig többször napjában 
etettek a hegy-völgyekben lakó éneklő madaraink és pedig: 

I. A zugligetben: 
a) a zugligeti úton 2 helyen; 
bj a remete-úton 3 helyen: Zeiler József gondozása alatt 

remete-út 2., Kurtz Anna, remete-út 4. és Helmle Márton gon-
dozása alatt remete-út 18. 

c) Eperjessy István tanitó úr udvarán 4 clarab etető. 
II. A svábhegyen: 

Csernyánszky Mátyás erdő-őr gondozása alatt: 
a) az erdő-őri lak udvarán; 
b) a rendőri szoba telkén; 
c) az Eötvös-vendéglő udvarán. 

III. A szép juhászné környékén: 
Németh Ferencz erdő-őr gondozása alatt." 

aj Budakeszi-út 73. Havas nyaralójában; 
bj „ „ 79. Erber Jánosnó nyaralójában; 
c) „ „ 91. Erdő-őri lak udvarán. 

IV. A Lipótmezön: 
Major István erdő-őr gondozása alatt: 

a) az erdő-őri lak udvarán; 
b) az erdő-őri lak előtt; 
c) a „Schiller"-féle vendéglő mellett. 

V. A hűvös völgyben: 
Nagyságos Keller Lajos úr gondozása alatt a saját birtokán. 

VI. Az Erzsébet-téren: 
12 etető-asztalka volt felállítva. 

VII. A Széchenyi-téren: 
4 helyen etettek a madarak. 

Az állatkert megtekintése. 
Az O. A. E. tagjai értesíttetnek, hogy a budapesti állat-

kert megtekintésére mérsékelt áru bemeneti jegyek kaphatók 
az egyesületi helyiségünkben, (IV., kalap-u. 12.) naponként 
délután 4-től 6-ig és pedig a felnőtt tagjaink és azok hozzá-
tartozói számára 20 kros, a tagok gyermekei számára 10 kros 
jegyek állnak rendelkezésre, melyek az állatkert és az ott 
nyilvánosan rendezett látványosságok és mutatványok meg-
tekintésére (a czirkusz és jégpálya kivételével) érvényesek. 




