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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. 




