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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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Ennek a szózatnak az elementáris ereje vezeti tollúnkat, 
midőn az állatvédelem eszméjének mennél szélesebb körökbe való 
terjesztését tűzzük feladatúi. Szánalmat, rokonszenvet, jó bánás-
módot akarunk kelteni az emberek nagy tömegében az állatok iránt. 

Hogy czélunkat elérhessük: szükségünk van különösen a 
sajtó támogatására. Lapunk meghatározott napokhoz nem kötött 
időközökben jelenik meg úgynevezett kefelenyomatban. Ezt a kéz-
irat gyanánt tekintendő kefelenyomatot minden magyarországi 
újságnak megküldjük azzal a kérelemmel, hogy czikkeinhböl 
vegyenek át mennél többet*), hogy az állatvédelem eszméjével 
mennél hamarább megbarátkozzék a nagyközönség. 

Tisztelettel fölkérjük a hazai irókat, tanítókat, nevelőket: 
fogjanak velünk kezet egy irodalom megindítására, mely prózá-
ban és versben az állatvédelem nemes eszméjének legyen hirde-
tője. Oly gazdag anyagot nyújt az állatok élete, hogy ebből szebb-
nél szebb történeteket, gyermekeknek alkalmas meséket, népnek 
való érdekes olvasmányokat lehet formálni. A kutyának hűsége, 
a lónak emlékező tehetsége, az éneklő madarak hasznos volta, 
s az anyai szeretet minden állatban stb. mennyi megható el-
beszélésnek, ismeretterjesztő czikknek lehet alapja az ifjúság és 
a nép számára. 

Mily rokonszenvet, jó bánásmódot keltő eredménye lesz 
ezeknek az olvasmányoknek kis füzetekben kiadva a ponyván! A 
selejtes ponyvairodaími termékek mételyező hatásának ellen-
súlyozása mellett a szívjóság is, léleknemesség is magasabb fokra 
hág az emberekben! 

Szerény törekvésünknek az lenne a legszebb jutalma, ha a 
kezdet nehézségeit legyőzve, messzekiható figyelmet tudnánk 
ébreszteni az állatvédelem eszméje érclekében. Akkor a siker sem 
maradna el s az »Állatok őre« megfelelne hivatásának. 

A szerkesztő. 

Fe lh ívás 
a magyarországi írókhoz, lelki-pásztorokhoz, tanárok-taní-

tókhoz, népnevelőkhöz és állatorvosokhoz. 

„ Verba volánt, scripta manent." 

Az Országos Állatvédő-Egyesület az állatvédelemnek a nép-
nevelés és az ifjúság lelkületére való közvetlen hatás terén fel-
adatául tűzte ki, hogy 

a) a most szerte elterjedt erkölcsrontó, népbutitó ponyva-
irodalmat magán a ponyván akként támadja meg, hogy az állatok-
kal való szelid, okszerű bánásmód erkölcsi és egyszersmind gaz-

* Kérjük az illető lapok és folyóiratok beküldését. 




