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Pedig ugy kellene ezeket ismerni mindenkinek, hogy meg is 
tanulná és észben tartaná mindenkor. 

Tanítani kellene ezeket az iskolában a gyermekek, a község-
házánál s mindenütt a felnőtteknek. 

Előadásokat kellene rendezni ezeknek ismétlése végett, hogy 
mindenki megértse és tudja. 

Népszerűvé kellene tenni ezeket is, mint minden a nép szá-
mára hozott törvényt! 

Én ismét, mint mindig, most is azokhoz fordulok, a kik a 
nép szellemi és erkölcsi vezetésének szálait kezükben tartják: a 
községi lelkészekhez, tanítókhoz és jegyzőkhöz. Az ő nemes lel-
kük felhevülésére számitok akkor, midőn a kiválólag a nép szá-
mára hozott s a nép érdekeit legközelebbről érintő törvényeknek 
a néppel való megismertetésétől az állatvédelem nagyfontosságú 
ügyét fellendülni hiszem. 

Használjanak fel minden alkalmat arra, hogy a nép meg-
ismerje és megtartsa az állatvédő törvényeket, melyek hivatva 
vannak az állattenyésztés felvirágoztatására! 

Oh, jó a mi népünk, ha jól van vezetve! És nincs nemesebb 
foglalkozás, mint a népnek jóllétre vezetése! 

Tegye örömmel mindenki kötelességét, melynek jutalma az 
édes öntudat. 

Levél az igazgató-titkárhoz. 

Igen tisztelt Uram ! 

Bizony itt az ideje, hogy ne csak szóval, de tettel is tegyünk 
valamit a szegény állatok védelmére. Korunk a humanismus jel-
szavát irta zászlajára, de vájjon összefér-e a humanismussal a 
szegény állatok feletti kegyetlenkedés. Megboszantó, szivremegtető 
példáit volt szerencsétlenségem látni e kegyetlenkedésnek nemcsak 
alsóbb képzettségű, de magukat müveit embernek tartóknál is. 

»Az országos állatvédő egyesület« a legszebb czélt tűzte maga 
elé, de vájjon nagyfontosságú működésének meg lesz-e a kellő 
sikere ?! . . Ugy lehetne ezt remélni csupán, ha minden egyes 
községben fiók-állatvédő-egyesület léteznék s az országgyűlés tör-
vényt alkotna az emberi méltóságokról megfeledkező állatgyil-
kosok ellen. 

Valószinü, hogy a haladó kor ezt is meghozza magával 
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Addig is tegyünk meg minden lehetőt a szegény állatok védel-
mére. Nekem, mint néptanítónak, igen szép terem nyilik erre. 

Annak idején kérni fogok a naptárból egy példányt, hogy 
megismerhessem és ajánlhassam. Készségesen fogok elterjesztésében 
közreműködni, mert én nagyon szeretem a szegény, oktalan állatot. 

Becses értesítését vettem. Örömömre szolgál, hogy szerény 
munkám tetszésével találkozott. Szíves igéretét köszönöm s az 
értesítést annak idején várni fogom. 

Beregszász Vég-Ardó 1892. jul. 20-án. 
Maradtam kész szolgája 

Szini Péter, 
állami iskolai tanitó. 

A p h o r i s m á k . 

Állatot, mely minket nem bánt, bántani szivtelenség. 
* 

A kegyetlenség, mint a fene-vadak természeti tulajdonsága, 
az ember nevét viselő lényhez nem méltó. 

* 

Hasznos állatot rosz bánásmódban részesíteni s ez által 
egészségét, erejét, épségét, jóllétét csökkenteni, fogyasztani, tönkre 
tenni : nemcsak szívtelen hanem esztelen cselekedct is, minthogy 
nemcsak rút hálátlansággal viszonozzuk az állatnak nekünk 
tett hasznos szolgálatait, hanem állatunknak rontása által minnen-
magunknak kárt is okozunk. 

* 

Hogy az emberkmzó az álla ^kínzónak szakasztott mása, azt 
a mindennapi tapasztalás bizonyítja. Az állatkínzó rosszul tart ja 
és nyúzza munkás állatát s azon van, hogy fönntartása nek 
mennél kevesebbe kerüljön; az emberkínzó szűken tart ja ési 
nyúzza munkásait s arra törekszik, hogy ezek neki mennél keve-
sebb költségbe kerüljenek; — az állatkínzó túlterheli állatát, 
hogy ezt mennél gyökeresebben kihasználhassa; az emberkínzó 
túlterheli munkásait, hogy erejöket, képességöket mennél jobban 
kihasználhassa; — az állatkínzó nem bánja, ha állata nem győzi 
a terhet, ha kidül a hámból, hiszen van még elég állat a világon 
olcsó pénzért; az emberkínzó nem bánja, ha emberei a munka-
terhét nem győzik, ha idő előtt kidőlnek, hiszen van kereset 
nélküli, éhező s ennélfogva a legterhesb munkára is olcsón vállal-
kozni kényszerülő szegény ember még elég a világon! — Az 
állatkínzó és emberkmzó közti párhuzam íme, tökéletes! 

^ Thewrewk Árpád. 

Az állatvédelem kell hogy a paedagogiának segédeszközévé 
váljék, mivel általa az erkölcsi tökéletesség felé törekszünk. 

Dr. Szalkay Gyula. 




