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Később élénkebb lesz az élet udvaromon, térdig érő hóban 
jönnek a kis iskolások, a ki még nem birja az utat, azt az apja 
a hátán hozza, de mégis itt van. Az állatvédőegyesület ocsujából, 
majd mindegyik szór egy-két marékkal a madáretető állványra. 
S mily öröm fogja el kis sziveeskéjét annak láttára, hogy a ma-
darak az ő szórta magot is eszik. 

Lehetnek, kik ezen állításomért szentimentalizmussal fognak 
vádolni. Csak a rideg gondolkozók tehetik ezt. A ki a gyermeki 
lélek kiművelésével, a sziv érzelmeinek, nemesítésével foglalkozik, 
a ki az erkölcsi fejlődésnek irányt szab, az igazat fog nekem 
adni abban, hogy az érzelmek e megnyilalkozásában, a «Jó sziv» 
tűnik ki. Ily eredmény, pedig minden nevelőnek büszkeségére válik. 

Ezen kiváló eredményben, az erkölcsi élet eme helyes irá-
nyításában nagy része van az «Országos állatvédő egyesüle t inek, 
mely egyesület midőn az állatvédelmi eszméknek csinál propa-
gandát, tulajdonképpen az emberi sziv érzelmeire hat nemesitöleg. 

Fogadja az egyesület egy szerény néptanító háláját és elis-
merését, ama tevékenységeért, hogy a köznevelés terén a néptanító 
és nevelő munkásságát ily hathatósan támogat ja . 

Budapest-Zugliget, 1894. deczember 9-én. 

Epvt'jessij István. 

1895-ös naptárunkról. Az idei naptárunkat ingyen szét-
osztottuk és pedig: 
1000 példányban a vidéki tanítóságnak a kultusministerium utján. 
500 « a földmivelési, szöllöszeti, erdészeti iskoláknak. 

1400 « tagjainknak. 
200 « a védnökünk uradalmaiban. 
350 « a budapesti középtanodák, gymnasiumok és reál-

iskolák tanárainak. 
150 « az egy- és kétfogatú bérkocsis és a nagyfuva-

rosok ipartársulatainak. 
100 « a közúti vaspályatársaság kocsisainak. 
50 « az önkéntes tűzoltóságnak. 
50 « a városi « 
50 « a városi tisztviselőknek. 

100 « a jutalmazottaknak. 
50 « készletben. 

Állatvédelmi folyóirataink. Egyletünk a legjelesebb folyó-
iratokkal részint csereviszonyban van, részint já ra t ja azokat. így 
1. «The Animál World» a iondoni állatvédő egyesületnek havi 
képes folyóirata. 2. «Der Thier- und Menschen/reund» a vivisektio 
legyőzésére alakult nemzetközi egyesület havi közlönye Drezdában. 
3. «Wiener Thierfreund» a bécsi egylet havi folyóirata. 4. «Z)er 
Anwalt der Thiere». A rigai nőegyesületnek havi közlönye. Sajnos, 

v% hogy ezen legjobb és legjelesebb folyóirat az idén csak negyed-




