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hathatós szózattá fejlik, mely az állatvédelem terén megtalálja 
útját a gyermek fogékony szivéhez és a felnőttek idegenkedő 
gondolkozásmódjához; az észszerrű és tanulatlan népnek az ál-
latokkal való bánásmódjához szintúgy, mint a sajtó azon részé-
hez, mely czélul tűzte ki magának a gúnyolódás fegyverével lerom-
bolni ama fáradságos munka alapját, melyet oly sok hányatta-
tás között oly kitartó türelemmel és sokszor nagy áldozatok 
árán felépítenünk sikerült. 

Az Országos Állatvédő-Egyesület nevében: 
Aigner Béla, Dr. SzalJcay Gyula, 

jegyző. igazgató-titkár. 

Jeles külföldi egyének eszméi az állatokról és az 
állatvédelemről. 

Azt tartom eszes lénynek első tulajdonságának: humanusnak kell 
lennie. Nagy Frigyes. 

Nem tökéletes czivilizatió az, mely istennek néma és tehetetlen te-
remtményeit kizárja az embernek könyörületéből. Victoria, angol királynő. 

Azon férfiú, ki a galamblövészet boldogtalan játékának helyettesíté-
sére eszközt talált, kiváló elismerést érdemel. Vilmos császár. 

Sok kegyetlenséget követnek el az állatokon. Ez ellen tenni s a kö-
nyörületességet kelteni kell. Gyermekeimre akkép iparkodom hatni, hogy 
érző szivüket az állatokkal szemben is megőrizzék — m i , a k i r á l y i 
h á z t a g j a i , e g y t ö l - e g y i g h i v e i v a g y u n k a z á l l a t v é d e -
l e m n e k . Én is azon nézetben vagyok, hogy az, aki állatokat kínoz, nem 
jó ember s nem fog visszariadni embertársai ellen irányuló bűntettektől sem-

Károly Lajos főherczeg, 
a bécsi egyesület vddnöke. 

A míveltség alsóbb fokán levő népek, legjellegzőbb bűne az állatok 
iránti kegyetlenség. Amely népnél ez feltalálható, annál ezt biztos jeléül 
tekinthetjük a tudatlanság s durvaságnak, amely tulajdonságokat még a 
pompa, a »nemesség< külső jelei sem palástolhatnak el. Az állatok iránti 
kegyetlenség megkeményíti a szivet emberek iránt s valódi miveltséggel 
össze nem fér, Humboldt Sándor. 

Jó és nemes emberre nézve nemcsak a felebarátja iránti szeretet 
szent kötelesség, hanem a könyörület oktalan teremtmények iránt is. 

Newton. 

Miután sok éven át az állatkínzás megszüntetése ügyében tőlem tel-
hetőleg működtem, az utóbbi időben arról győződtem meg, hogy az állat-
kínzás túlnyomó számú esetei a most divó vágási módból erednek. Azért 
kérve-kérem törvényhozóinkat, közigazgatási és községi tisztviselőinket, 
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papjaink és tanítóinkat, iróink és újságszerkesztőinket, valamint minden jó-
szívű embert, akinek befolyása van polgártársai cselekedeteire, bogy az 
állatvédő egyesületeket a vágásnál előforduló fölösleges állatkínzás meg-
szüntetésére irányuló törekvéseikben támogassák. 

Elpis Melena, báró Schwarezné. 

Ki megengedi, hogy gyermekei állatkínzásoknál gyönyörködjenek, az 
már is megengedte, hogy a gonosztevők laj tor ján az első lépést tegyék. 

Hiboli, a turini állatvédő-egyesület elnöke. 

Midőn az állatokat kegyetlenség és durvaság elől oltalomba veszszük, 
a czivilizáczió haladásán dolgozunk. Gróf Arrivabene. 

Az élve bonczolások (vivisectio) gyilkosságok, melyek tudományos 
név mögé bújnak. Scott Walter. 

Oly egyesületek, melyek az állatokkal való jobb bánásmódot tűzik ki 
feladatokul, a tömegre nemesítőleg hatnak s mindenki, aki az állatokat elv 
s meggyőződésből jó bánásmódban részesíti, bizonyára embertársaival szem-
ben sem ragadtatja el magát sérelmekre. Ellenben fordítva azt látjuk, hogy 
az állatokkal való szívtelen bánásmód a jellemre is hat, a kedélyt eltom-
pítja s végre könnyen embertársaival való durva bánásmódra viszi az embert. 

Schmarda Lajos tanár. 

Az állatvédő egyesületek kötelesek a legnagyobb erőfeszítéssel meg-
akadályozni, hogy az ember az állatoknak ördöge legyen, mert ezen egye-

sü le tek első feladata az emberi méltóság ápolása. Dr. jur. Hönigsberg. 

Annyi bizonyos, hogy az ember előbb s más úton nem lesz ember-
társai iránt irgalmas, mig az állatok i rányában nem lett azzá. 

Goltz Bogumil. 

Az állatkínzók — legyenek azok urak vagy szolgák, lóvasúti vagy 
póstakocsisok, mészárosok, vadászok vagy orvosok, szolgálók vagy termé-
szetbúvárok — a világ átkai. Scheitlin Péter tanár. 

A valódi kulturának alapköve: az állatvédelem. 
Kühtmann J. F. C. 

Elmúlt az idő, melyben az állatokat mint lelketlen, mozgó automa-
tákat állítottak szembe a szabadsággal, felruházott emberrel. Az állatok éle-
tének behatóbb megfigyelése, nyelvük s cselekedeteik indító okainak tanul-
mányozása azt derítette ki, hogy az embertől kezdve a legmagasabb rendű 
állatok során le a legalsóbb rendüekig szellemi tehetségek tekintetében 
csak fokozatbeli s nem pedig lényeges különbség áll fenn. Hartmann Ede. 

A munka terhe alatt nyögő teremtmény fáradságos életét megkönnyí-
teni szent kötelessége, de örömhozó feladata is minden embernek, ki a 
mennyei atyja példájára irgalmat szeret gyakorolni. Mond meg nekem, mi-
kép bánsz az állatokkal s megmondom neked, ki s milyen vagy. 

Knodt Emil, lelkész. 




