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állatkínzás ellen kiadott rendeletet vagy szabályrendeletet 
megszegi'1. Ha most a megfelelő helyhatósági szabályrendele-
teket keressük, — ilyeneket nem fogunk találhatni községeink 
1 % -ánál sem. 

íme reáakadtunk azon eszközökre és tényezőkre, melye-
ket helyhatósági életünk az állatvédelem szolgálatába bocsát-
hatna. 

Miután azonban minden gyakorlati ember tudja azt, mily 
nehéz dolog községeinkben ilyen eszközöket gyakorlatilag meg-
teremteni, — mi azon inditványt teszszük meg, fogalmazzon 
meg az állatvédő-egyesület egy rövid községi szabályrendeleti 
javaslatot s bocsássa azt megfelelő számú példányokban a 
vármegyei törvényhatóságok útján községeink rendelkezésére. 

A.-Maróth, 1893. ' ^ .. 
Dr. Kiss Mihály, 

főszolgabíró. 

A kocsihiizó eb panasza. 
Minden csontom fáj nekem most, 

Megvert engem a gazdám, 
Mert a kocsit már nem bírtam 

Húzni elég szaporán. 

Nehéz volt az; mindenféle 
Lommal rakták azt tele; 

Alig győztem, de a gazdám 
Nem törődött ám vele; 

Hanem szidott és botjával 
Folytonosan rám csapott, 

S haza jővén, nekem enni 
Egy falatot sem adott. 

»Lusta dög, majd megtanítlak !« 
Igy kiálta énreám. 

Fájt nekem, hogy lustasággal 
Vádolt engem a gazdám. 

Vigasztalóm nekem csakis 
Az én gazdám jó fia, 

Beh szépen tud velem bánni 
Az a kedves Palika! 

Nyájas hozzám, megczirogat, 
Hust ad nekem s kenyeret: 

Meg is áldja Isten érte 
E jószívű gyermeket. 

Thewrewk Árpád. 
t a n á r . 

Néhány szó az állatok érdekében. 
Ir ta: Bubicsné Ipolyi Gizella. 

Az állatkínzás nem öltene oly nagy mérveket, ha az isko-
lákban az állatoknak nemcsak külalakjával, hanem azok szellemi 
sajátságaival is tüzetesen foglalkoznának. A tanuló csakhamar 
arra a tudatra jönne, hogy a természetben az állat is tagja azon 
láncznak, melynek végkapcsát mi képezzük. Mert mig az állat-
ban a gyermek csak az ösztönt sejti, megvetésében kínzásra 
méltónak találja. Az állatkínzás pedig lassacskán kihűti a 
gyermek lelkében a nemesebb hajlamokat, s azok helyébe a 
bűnök magvai kerülnek. 

Meg kellene velük értetni, hogy az állat is érez, eszmél, 
álmodik, ő is képes külömböző hangokkal kifejezni érzelmeit; 
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