
100 

Tanakodnak búsan a kis madarak; 
Azt mondják, hogy jó az Isten, jót is ad. 
Énekelnek, ugy könyörgnek őneki, 
Ki mindennek legjobb gondját viseli. 

Cseng a daltól a kis háznak udvara, 
Megnyilik a kis gazdának ablaka. 
Kinéz rajt' egy kis fiúcska, 
A galambok gondozója. 
Érti azt a csengő-bongó beszédet, 
A mit ott a kis madarak beszélnek. 

Vígan beszél a jó gyerek: 
„Ne féljetek kis verebek! 
Hogyha eljön majd a tél, 
S földre száll a hó, a dér, 
Elfödi az élelmet • 
Felkerestek engemet. 
Kövér búzát, kenyeret 
Jó anyám ad eleget. 
Lesz itt minden, kis pajtások, 
Ebédetek, vacsorátok. 
S nem kívánok egyebet: 
Szeressetek engemet!1' 

Összenéz a szárnyas sereg, 
Csiripelnek a verebek, 
Csicsereg a fecskehad, 
Galamb, kánya szóra kap. 
Ugy örülnek, vigadoznak, 
Hogy már vége minden gondnak. 
Nem halnak meg a verebek, 
Gondozza majd a jó gyerek. 
Énekelnek, ugrálnak, 
Köszönik a gazdának. 
ígérik, hogy tavaszszal $ 
Visszajönnek nagy haddal. 
Ide szállnak, énekelnek, 
Hadd örüljön a jó gyermek. 

A földművelési miniszter 1892. évi 31060. sz. 
rendeletének végrehajtása. 

Az állatvédelem humánus czéljainak minden barátja 
bizonyára a legnagyobb elégtétel érzetével olvasta a föld-
művelési miniszter úrnak mult évi május hó 21-én kelt s a 
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forgalomba hozott kisebb élő állatokkal való bánásmód sza-
bályozása tárgyában kiadott rendeletét. 

De ha körülnézünk a gyakorlati életben, azt fogjuk ta-
pasztalni, hogy vidéki községeink piaczain, azok heti vásá-
rain még mindig a régi hagyományos állatkínzás van napi-, 
illetőleg hetirenden. 

A szegény szárnyasokat s az apró marhát kegyetlenül 
összekötözött lábakkal hurczolják a piaczra, s épp igy hord-
ják haza az úri asszonyok, illetőleg azok szakácsnéi a szeren-
csétlen állatokat a piaczról. 

Miért van ez igy a valóságban ? Azért, mivel a miniszteri 
rendelet gyakorlati végrehajtásának technikai segédeszközei 
nem lettek megállapítva. 

Melyek lennének ezen technikai segédeszközök? 
Semmi újat nem mondunk, hanem csakis olyat, mit a 

közigazgatási gyakorlat analóg esetekben már sikeresen alkal-
mazásba vett. 

A korcsmai hitel korlátozásáról szóló törvény végrehajtá-
sára emlékeztetünk. Ezen törvény kivonatának minden korcs-
mában kifüggesztve kell lenni. 

Hason gyakorlat behozatalát ajánljuk mi az állatvédelmi 
szabályrendeletnél. 

Minden község piaczán táblákat kell a földművelési mi-
niszter 31060/892. sz. rendeletének kivonatával felállítani. 
Ezen kivonatnak több hazai nyelven kellene szövegeztetni, 
hogy a piaczra járó vidéki nép megérthesse. 

Czélszerü volna, ha a földművelési miniszter ilyen táblá-
kat öntött vasból készíttetne tömegesen az állami vasgyárak-
ban, mert holmi falragaszok vagy fatáblák az anyag gyenge-
ségénél fogva nem állják ki az időjárás szeszélyeit. 

A.-Maróth, 1893. junius 10-én. 
Dr. Kiss Mihály, 

főszolgabíró. 

E G Y L E T I É L E T . 

Ifjúsági pályázataink. 
Az Országos Állatvédő-Egyesület a jövendő nemzedéket 

meg akarja nyerni az állatvédelmi eszmének, ezért legelőször 
iŝ  a leendő tanítók- és tanítónőkhöz fordult és azok számára 
pályadíjat tűzött ki tavaly. Mindegyik budapesti tanítóképző-
intézet részt vett a versenyben. Az eredmény az idei évi 
jelentésünkben olvasható. 

Az idén a budapesti k ö z é p t a n o d á k r a jutott a sor, 
és igy azoknak „Önképző-kör"-eit szólítottuk fel közre-




