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Az Álla tok Ore 
időhöz nem kötött folyóirat, mely először mint r ö p i r a t adatik ki, 1

4 , 1
 2 vagy 

egész ívnyi tartalommal és nyolczad-rét a lakban; az egyesületi tagok tagdíj 
fejében kapják; másodszor mint ke f e l enyoma tu kézirat (hátoldala t iszta) 
jelenik meg, ily alakban Magyarországban megjelenő összes napilapok és 
folyóiratoknak megküldetik, hogy az állatvédelmi eszmék a sajtó u t ján 
a néppel közöltessenek. 

Az egyesületnek hivatalos helyisége Budapest, IY. kalap-utcza 12.~sz. 
Kiadóhivatal ugyanott. Szerkesztőség II. vám-utcza 11. sz. 

Azokért szólalunk fel, kik magukért nem tudnak beszélni. 
Akik az állatvédelem magasztos eszméjeért 

fáradoznak, azok a szó szoros értelmeben 
a humanizmusért, a haladásért, a felvilá-
gosodásért harczolnak. JJr. Szalkay. 

Kérelem a sajtóhoz! 

Sajtó! hatalmad mérhetetlen, 
A toll ma már mindenható: 
Ó támogasd e nemes eszmét, 
Az élők, állatok védelmét. 

Az állatok őre. 
Újságunknak már a czíme magában foglalja programmunkat. 

Öre akar lenni az állatoknak. Pártfogásába veszi az emberek 
kegyetlensége ellenében. Oda hat minden tőle kitelhető eszközzel, 
hogy az állatvédelem eszméje ne legyen kiáltó szó a pusztában, 
hanem csöndesen hulló harmat, mely termőföldre találva, áldást 
fakaszt, könyörületességet, léleknemességet bont ki a rögekből. 
Az emberi szívnek azt a legbensőbb húrját akarja megérinteni, 
melynek zenéje mély érzések szárnyain zendül föl s mely zené-
nek akkordjaiból felénk fuvall a természetnek ez a hatalmas 
szózata: »Ember, ember! a teremtés koronájának nevezed ma-
gadat. Miért ? Azért, mert tudsz alkotni ? Minden alkotásod fölött 
ott konog az enyészet harangja. Te csak olyan vagy az • én ke-
zemben, mint a kérész. Kiveszlek a földből, újra visszateszlek. 
Az ekevas, ha kitúrja egykor szétmállott csontod besülyedt porát, 
ki ismeri meg majd : bölcsnek vagy jámbor állatnak szertehullott 
hamva-e? Földi társa vagy az állatnak, mulandó lakója e sár-
tekének vele együtt. Ha már hatalmadba keríted ezerféle for-
télylyal, ha felhasználod saját önző czáljaidra: legalább ne kí-
nozd, ne ródd rá a szenvedések sokféle nemét. Nemcsak neked fáj 
a kín, hanem fáj az állatnak is, a te földi társadnak. Egy hant 
volt mindnyájatok bölcsője, egy sir fogadja be rokon poraitokat.* 
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