
Sylviabok.

B ÄTTVISA MOT ALLA &

SyJviaboJfens Uppgift
är l:o att utgöra en förklaring öfver Sijhna-

föreningens ändamål och arbetssätt;
samt

2:o för barnen utgöra <'n vägledning och
uppmuntran Ull arbete för djurens
skydd och alla värnlösas värn.

Sylviaboken erJjä/Jes gratis:
l:o af Sylviaföreningens alla medlemmar,

stora och små.
2:o af Sylviaföreningens alla ombud samt

styrelse- m-h komitémédlemmar.

Fris 25 p:ni.



R Ä T T VI SA .M O T AIL A

Skapelsens suc^an*)
af Z. Topelius.

Ui tallösa barn af Guds rika natur,
Vi växande örter och lefvande djur,
Som skåda till jorden i mörker och grus,
Vi sucka af länytan till himntelens ljus.

Vi födas att strida för dagens hchof.
Vi hela vårt stni och vi jaga värt rof,
Vi bygga ett bo, och vi lägga ett frö,
\'i hungra, vi törsta, vi lida, vi dö.

Men genom vårt lif är dock spunnen en träd

Af all vis försyn och förbarmande nåd.
Vi ana den Gud, som vi icke förstå,
Han sörjer för oss, där vi intet förmå.

lian skyddar <an vintern de frysande frön.
Han reder del (/roende löfrel i snön,
lian matar rar unge, han bäddar tär säng",
Va klippornas mossa och grönskande äng.

Hur har ej på oss, som blott lefva en dag,
Han slösat sin rikaste skatt af behag
I formernas finhet, i färgernas prakt,
[ tonernas välljud, i skönhetens makt!

Vi knota ej öfcer den lag Han hefalt,
Vi fråga ej h varför, vi lyda i alt.
Vi stå där han stält oss på lefnadens torg,
Vi vissna i lugn, och vi dö utan sorg

i I V Sylvia 1896 N:o 5.
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Sylvias Frågor oclj Jvar.
— Hvad år Sylviaf öreningen?
— Sylviaforeningen är en djurskyddsförening.
— Hvarför är da medlem af Sylvia-

förenmgen?
— Jag är medlem af Sylviaföreningen, emedan

jag vill rara med om att skydda och försvara djuren
och sä mycket jaa kan, hjälpa till att de blifva väl
och rättvist behandlade.

— Hvarför vill du skydda djuren?
— Jag vill skydda djuren:
l:o emedan de äro nisutta, för mytset fnödigt

och oförskyldt lidande och det gör mig ondt att reta

dem liila:
2:o emedan de äro Guds skapade varelser, för

hvilka jag skall stå till svars;
3:o emedan djuren göra oss människor stor

nytta och glädje;
4:o emedan djuren äro stumma och ej själfva

kunna föra sin talan då de blifva illa behandlade.
— livad kan du, som är ett barn, ut-

rätta till djurens bästa?
— Visserligen är jag blott ett barn, men kan

dock uträtta något för djurens bästa:
Jag kan bila bli att tillfoga djuren onödigt li-

dande och så vii/eket i min förmåga står hindra
andra att misshandla dem.

Jag kan se till att de husdjur som komma i
min väg få mat och ej behöfva frysa om vintern.

Jag kun strö ut föda åt småfåglarna om vin-
tern, inrätta fågelbräden, sätta upp fågelholkar och
om sommaren skydda fåglarnas bon, ägg och ungar.

Jag kan skona, oskadliga smådjur och insekter
och skydda dem mot andras förföljelser ; och om nå-
got skadedjur måste förgöras, se till att det dödas så

fort och. smärtfritt som möjligt.
Jag kun öfvertala kamrater och vänner att

blifva medlemmar i Sylviaforeningen.
Jag kan hjälpa till att sprida djurskydds-

tidningar, så att så många som möjligt få kunskap
om djuren och huru nödvändigt det är att behandla
dem väl.

.fa// kan alltid ha någon skyddsling att värda
och värna - ett djur — en vä.el — eller någon
mänsklig varelse som är i béhof af omvårdnad ocli
kärlek.

— Böra da Sylviaföreningens medlem-
mar skydda också andra iin djur?
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— Sylviaföreningen är en djurskyddsförening
och dess främsta uppgift är att värka för djurens
bästa. Men Sylviaföreningens valspråk är: rätt-
visa mot alla, hvarför dess medlemmar böra vara
goda och rättvisa mot alla Guds skapade varelser
och värk.

Kunde du ej skudda djuren ulan att
vara medlem af Sylviaforeningen? j

„Jorden hör de goda till.
Vill .Du vara god? — Du vill!"

Närmare Upplysningar om Sylvia
föreningen.

(Enligt föreningens stadgar.)
Medlem af Sylviaföreningen är hvarje person

som löst föreningens Sylviamärke och därigenom
förklarat sig villig att arbeta i föreningens syfte.

50 penni.
Ständig medlem är bvarje person som på

ig erlagger 10 ärsafgifter (5 Fmk.)
Barn erlägga innu ärsafgifter.

orter där föreningen ej bar ombud
kunna medlemmar anmälas samt Sylviamärken
och Sylviaböcker rekvireras direkt hos styrelsen.

OBS! Alla porton och försändningskostna-
der bestridas af föreningen.

ITtgifven af Sylviaföreningen och på dess
förlag.

T:luis, Akt.-bol. Hämiiläinens tr. 1901

— Visserligen kunde jag skydda djuren också
om jag ej vore medlem af Sylviaföreningen, men jag
skulle kanske inte komma att tänka därpå, om jag \
ej hade mitt Sylviamärke, som påminner mig om,
denna, skyldighet. Kanske skulle jag också tänka, att
det är så litet jag kan uträtta till djurens bästa, att
det ej lönar sig försöka ; men då jag vet att många
tusen barn hjälpas åt att arbeta därför, så får också
jag mod och lust att vara med. En liten myra kan '■ej tänka på att bygga en stack, men då många tusen
myror samla ihop sina strån, är stacken snart
färdig. — Kom med och blif medlem i Sylviaf örenin-
gen! Kom med och blif en liten myra, som drar \
sitt strå för det goda och rätta pä jorden ! Kom
med, och låtom oss vara glada att vi, ehuru barn,
kunna arbeta för det stora målet — rät t.vi s a
m o t a Ila. i

Sylvian istar 20 penni .
Vuxna medlemmar i a/i/ift af

Föreningen utser på möjligast flesta orter
i landet ombud, hvilka upptaga medlemmar, upp-
bära afgifter, utdela Sylviamärken, Sylviaböoker,
och djurskyddsskrifter, .anordna fester ni. m. i

.tj/' o t,


