
Eläinsuojelusta.
iäitcunemtoiv

~>luu joku kauniina kesäpäiwänä ajaa
niaamietä pitkin, istuen oikein mukawasti
ajopelissään, johtnu ajatukset helposti tuo

ho» hywäutahtoiseen, kärsiwälliseen eläi-
meen joka >vetää ajopeliä. Ajatukset usein
pysähtywat siiheu, ja tulee miettimään mitä
tuo eläin, jos sillä olisi ajatuskyky, ajat-
telisi näistä ihmisistä, joiden rajattoman
wallau alla se ou, tahi miltä meistä it
sestämme tuntuisi, jos Luoja olisi säälä-
uyt niin että olentojen, jotka olisui,>ai mei-
tä yhtä paljo» ylempänä ymmärryksen ja
luoiman puolesta kuin mc eläimiä, olisi
sallittu Pitää meitä palweluksessaau. Ja
tv» mäkee» tullessa hewoucu kääntää Pää-
läusä meihin, eikö ole kuin kiinlisimine ha
»en ääneen sanowaui ~Oleu mouta wuot-
ta rehkinyt ja wetänyt: etkö nyt tahdo
auttaa »tiuua itse käymällä mäessä?"

Raamatussa löytyy sana, jota tosiu ei
ole sanottu erityisesti tarkoittaen ihmisen
suhdetta eläimiin, waau ihmisten keski-
näisestä suhteesta toisiinsa, sana jonka
tnmminkin täydellä syyllä woiiumc sowit-
taa myös tähän i ~Kaikki mitä tahdotte
että muideu pitää teille tekemän se teh-
käät te myös heille," Raamattu antaa

tässä, kuten muissakin suhteissa, l)i)iinu
wähän erityisiä sääntöjä, et ajeta mitään
warmasti säädettyä käskyä, mutta tama
kirja, ainoa laatuaan, on tumminkin myös
tassa suhteessa antanut monta selwää
wiittausta ja esiintuo itteiHe ihauuekuivia
ihmisten huolenpidosta niistä eläimistä,
jotka omat heille uskotut: tarwitsemiue ai-
noastaan mainita tuon hywi» tunnetun
kertouuiksen hywästä paimenelta. Tie-
tysti tama kertomus tarkoittaa paljon lov-
keampia oloja, mutta yhtä hywin se uaiit
tää meille selwästi mitä wäsymätöutä,
itsensä nnhottawaista liuotta hywäu pai
menen oletetaan pitämän lampaistaan.

Muistelkaamme, miten paimen ei saas
ta ioai>vojaau löytääkseen yhden kadon-
neen lampaan, ei sentähden että hänsuu-
reu lammaslauman omistaja ei olisi wo<
nut lautaa tuota aineellista wahinkoa yh
desiä incuetetystä eläimestä, mutta sen
tähdeu että hau ei woi tulla toimeen aja-
tellessaau milikä hädän ja waaran alai-
seksi lammas on joutunut, Jo luanhassa
testameutissa on paljon sisältämiä käsky-
jä mitä eläimiin tulee: yksi, että sabattin
tulee olla lepopäiwn myöski» juhdille: toi-



nen: Ziuuu ci Pidä sitoman sunta ha- merilinnuille, kun Pojat ottawat uiitä kii
rältä jota kyntää. Ia niisi testamentti
antaa meille wiclä selwemmäu tiedon siitä
miten Jumala tahtoo että näitä alempia
luotuja pideltäisiiu.

Voimme näyttää esimerkkiä eläinten ja
ihmisten keskinäisestä suhteesta, jossa eläi-
men käytös on sellainen että syystä moi
kysyä eikö sitä, jota kutsumme waiuutsi pi-
kemmin woitaisi nimittää sielulliseksi tun-
teeksi, ymmärrykseksi ja kiitollisuudeksi, E-
rittäiu kauniina esiintyy tämä snhdc lap-
sia kohtaan. Huomatkaamme >uaau tuota,
ihan kuin ajateltua warowaisuutta, jolla
suuri koira tepastelee pienen lapsen kans-
sa, jota sen huostaan on jätetty, ja lap-
sen puolelta tuota sydämmellistä tiiuty
mystä, jolla hän liittyy sellaiseen eläimeen,
ilkä sitä katkeraa surua, joka lapselle tu-
lee jos kerran eron hetki lyö. Puhuja
mainitsi tapauksen omassa lapsuudessaan,
jolloin hänellä oli koiran penikka, joka
tumminkin wähitellen tuli liian isoksi ja
»vaaralliseksi, että hän olisi saannt sitä
pitää ja jonka kanssa hänen eräänä itä-
mänä päiwänä täytyi mennä munan hen-
kilön luo, joka sen ampuisi, Puhuin oli
silloin ainoastaan 7-wuotias, mntta se on
ivielä niin eläwänä hänen muistossaan
tuin olisi se tapahtunut '.vaan ninntama
kuukausi sitten, miteu hän kotiin palates-
saan juoksi miukä jaksoi päästäkseen kuu-
lemasta laukausta i ja hän ei sano nmis-
tawansa muuta tapausta, joka olisi tch-
«M miu sywäu waikutuksen hänen lapsen
sieluunsa.

ni, sitowat niiden jalat yhteen pitkällä
nauhalla, jonka antawat kulkea laskematta
sitä irti. saadakseen hnwikseen uäbdä lin-
nun räpyköittclewan ja koettawan päästä
ilmaan, kunnes kuoliaaksi wäsyneenä pu-
toaa maahan. Kaikilla lhmisillä on tai
punnista johonkin julmaan, ja suoieltaes-
sa eläintä lapsen julmnndclta onkin se oi-
keastaan lapsen suojelemista pahoitta tai-
pumuksilta, tnlec kaswat-
tajan tämmöisessä tapauksessa tehdä paras-
taan saadakscnsa lapseu näteuiääi! miten
pahoin hän on tehnyt ja elähyttää ha
uessä parempia tunteita.

Eläiusnojclusyhdistytsellä ou paljon
waitntusalaa. Mitä kotieläinten pitelemi-

seen tulee on tila paikoittain tässä kohden
jotenkin hywä. Monessa paikoin on pa-
rempi eläinten kohtelu ollut seurauksena
siitä että ou tultu näkemään tninka pal-
jon hywin hoidetut eläimet owat maan-
wiljelijäin hyödyksi. Jos ylipäänsä ou
erimieliä meijcriliitkccstä on kumminkin
yksi asia warma: että se suuressa määrin
on parantanut karjan tilaa. Ia kummin-
kin löytyy tälläkin alalla wiclä paljon teh-
täwää. Tuo ruma sana ~nälkärnota"
saattaa kyllä monenkin mieleen ainoastaan
pelottamia knwia menneiltä ajoilta, Mnt-
ta siinä tapauksessa erehdytään, ikäwä
kyllä, Wiclä löytyy todellisia näytteitä
siitä ja lähempänäkuin luulisikaau. Erääs-
sä sanomalehdessä luettiin äsken huonosta
rehuwuodeu tulosta että: «taitaa tulla
niukka eläimille tänä talwena," Tiedäm
me mitä tämä merkitsee, Zyksyllä aletaan
karjalla, jota on tiimi lnknisa ruokawa-
roihin mcrraten, aikaista kewättä toiwoen,
ja niin mähennctään rnota-anuosca päi-
wä päiwältä talwen pitkään ja Pidetään
apnaiueilla eläimiä hengissä niin Pitkälle
että kuin kewät wihdoin tnlec ne takkui-
sina ja läpinälkäisinä tuskin pysywät ja-
loillaan.

Hyödyllistä on antaa lasten täten seu-
rustella eläinten kanssa: se waiknttaa ke-
hittämällä heidän tnnne-elämäänsä, 3aa
walitettawasti usein nähdä todellakin ru-
inaa raakuutta ja julmuutta lapsilta eläi-
miä kohtaan, esimerkiksi mitä pikku lintui-
hin tulee, kun kunnottomat pojat hawit-
täwät pesistä uumat ja poikaset, eli mi-
ten rannikoilla käy kalalokille ja muille



Te kotieläimistämme, joka enenunän nm ja Berliniu malilla, jossa moma kun-
tuin ninut on rasiiukscn alainen, on epäi-
lemättä hewouen. Hewoset, jotka owat
tarjolla kyytiin toreitta ja kaupnnqin lä-
himmässä ympäristössä owal jolentin hy-
win säilyneet. Mutta walitettawasti näh-
dään kumminkin kaduillamme liian nsein
hcwosia, jotka omat mauhoja, liiaksi rasi-
tettuja ja sentähde» aiwau kelpaaiuatto-
,nia työhön jota uuden pakoitetaan toi-
mittamaan, .

non eläintä menehtyi,
Kaikki ne tarpeettomat kärsiuiykset, joita

tottumattomat ja ajattelemattomat metsäs-
täjät saattamat eläimille, owat usein pu-
heenaincena. Eläin tulee haawoitetnksi
waan ei tapetuksi, Zc etsii haawoitettu-
na yksinäisen paikan ja woi jäädä siihen
makaamaan päiwiksi jopa unikoiksi, kunnes
tuoleina sen wihdoin wapauttaa. Jos
metsästäjän ainoastaan yhtenä päiwänä
woisi pakoittaa seisomaan semmoisen eläi-
men wieressä ja olemaan todistajana sen
waikeroimisessa, sattuisi ehkä että hän kyl-
lästyisi sunuuntaijahdista. Ihminen on
oikeutettu tappamaan eläimiä, mutta hä-
nen wclwollisuutensa on antaa sille pikai-
nen, warma, ja niin helppo loppn knin
mahdollista.

Näkee liikuttaman kuwau tärsiwällisyy-
destä ja kestäiuyydestä semmoisessa hc-
wosessa, 3e on tuon kesyn hewosen luon-
nossa olla tottelewainen, nöyrä, walmis
menemään siksi kunnes nääntyy rasituksis-
ta. Tietysti löytyy akasiakin hewosia,
joita on määrällinen lähestyä ja jotka
owat kaikkea mnnta kniu hanskoja käsitel-
läwiä. Mutta niitä ajatellessa on ken-
ries syytä kysyä: eikö näinä eläimet äkäi-
sellä, huimalla luonteellaan ole ikäänkuin
»vastapainon ednstajia kaikkea ärjymistä
ja alamaiscsii kärsittyä sortoa ivastaan,
jota wuosisatoja on harjoitettu heidän to-
wcreitaau kohtaan. Mc tunnemme Jo
uas Lien sattuman kertomuksen Nordfjo»
din hewoscsta, (ii unohdu pian se omi-
minen tapa jolla hän kuwaa tämän ns-
kolliscn eläimen elämäkerran aina siitä
saakka kuu se iloiseua ja woi melkein sa-
noa, toiwehikkaana tepasteli kotipihalla ai-
ua siihen päiwään saakka kun se nääntyy
mäessä säälimättömän matkustajan komista
piiskan lyönnistä, Hewonen tarwitsce to-
dellakin monessa suhteessa yhdistyksen sno-
jelnsta.

Tässä suhteessa on rikottu ja rikotaan
suuresti wielä meidän aikoina. Esimer-
kiksi ei ole ollut ensinkään tawatonta että
on salwattu kaikki tapettawat eläimet sa-
maan huoneeseen, niin että toinen eläin
saa nähdä toisen waikcroimiscn ja kuole
ma», tietäen että sama kohtalo on hänet-
kin saawuttawa, Useimmilla suuremmilla
eläimillä ou lowa kammo nähdessään wer-
ta. Jos esim, mies, joka suorastaan tu-
lee taposta, menee hewosen luo pilttuut-
seen, woi tämä tulla aiwan raiwoksi, ikään-
kuin aawistaisi hän että nuo kädet, jotka
äsken oliwat tahratut toiseu eläimen wc-
rella, myöskin tappaisiwat hänet, Ihmi-
sellisennnan tappotawan käytäntöön saat,
tammen onkin nykyjään kaikkien eläinsuo
jelusyhdistyksien innokkaimpia pyrintöjä ja
tässä onkin laaja työala.Meidän pyrintömme, saattaa parempaa

käsitystä ihmisen welwollisuudcsta eläimiä
kohtaan, tnlce wakawasti sowittaa mui-
hinkin luokkiin yhteiskunnassa kuin wä-
henmiän walistnneisiin ja wähemmän sno-
tniiessa asemassa olewiin, Alemme ihan
äskettäin saaneet kertomuksen liikuttamasta
eläinrääkkäyksestä kilparatsastnkscssa Wic-

Meidäu päiminämmc tnulee usein käy
tettawän sanaa ~human" ihmisellinen, Zc
onkin kaunis sana, kun se otetaan oikeassa
merkityksessään, ilmaisemaan ystäwälli-
syyttä, osanottawllisnutta, taitoa asettau-
tua toiseu asemaan ja ottaa osaa heidän
hädässään.



So opetteleikse tulemaan ~hmnaniseksi", ei
ainoastaan suhteessaan muihin ihmisiin,
waan myös eläimiin. Myöskin eläimen
oikeutettua waatinmsta, jos sitä niin saa
kntsua, tnlee nleidan heitä opettaa kun-
nioittamaan, !?n tehtäwä nuorisolle sel-

♦
laäktu Juteini aikoinnan kirjoitti seuraalvat säkeet:

~Tnnto jalo, tuttuuainen
ajatellen ahdistunpi
nähdessämme näillä mailla
pahan juonen juurrutusta,
kaswatusta kauhistuksen
kohden tuskan tuutewaista,
koska suotta surkeasti

auuetaahau aina piiskan,
ruoskan naukua nahassa.
Mutta, kutka owat kurjat,
hölmöt, hullut huolctoina
näitä töitä näyttämässä?

raadellahan jnhtaraukau
lakastmua, laiha warsi, —

koska miehet mieltä wailla
sillä lailla siiwotoina

Jos on sällein Luoja luouuon
herättänyt hengen heille,
ehkä tuowat turmelusta
willittyiuä wiekkahalta :

palatkoot jo paatuueettin
kaikki kautta parannuksen
etsimähän elämässä

menettämät menoliansa
ciwun hywän askareissa,
kyllin wahwan kyntäjänsä
tunnelewat tnolla, täällä:
lciwättä ja leiuotoina
loalittawat sitte wasta
puutostansa kaikin pnolin,
ruikuttamat rukousta,
naukumista naapurille
autamaha» armou tulleu
einettä ja elatnsta

kohta sielun snoistystä,
ennenkuin on kuoltuansa
loppuneena armon aika,"

heille Herran nimen tähden:
ehkä ennen ilkeästi
hylkäsiwät hywät työnsä,
käytteliwllt käskyt wääriu,
Warattuua näin on lualmis
kerjukcppi, saanto sauwan, —

näin on nälkä tulemassa
kostajaksi kowan, julma»,
kuin nyt kuormin knljettaissa,
ajettaissa ankarasti

~luopunms on juurimatu,
onnen osan murtajana,
kukistaja kunniankin.
Wihat, wainot, wicktaudct
haoskailewat niinkuin halla
siweyden, sielu», laihou.
Katselin kanhistnsta,
tuttiwainen tunnullansa
menoa ja menetystä
aina markkinain ajoilla.
Katsos juonta julmuudessa,
tuhmuudessa tuunotoiua
kaussa luontokappaleenkin,
Woiton halwan wietellessä
miehet julmat mieletöinä
Uirmelewat Luojan luodut
kilioan ankaran ajolla.

rnnnellahan hewon ruuniis,
nn!ihkn,nalla, wanhkumalla

-3u waitutettawa että kaswawa nuori- wäksi, että sillä ihmisellä, joka julmasti ja
armottomasti kohtelee eläimiä, ou yhtä
wähän arwoa kuin sillä, joka sanoilla eli
työllä loukkaa toista ihmistä, wahingoit-
taa häntä ruumiin puolesta eli tnrmelee
hänen nimensä ja maineensa.



kosta onpi tiistaii kiilat
puolihulluille hupainen.

koston ankaran tomnntta.
Mutta Herra, aina hurskas,
hliomaitsecpi huokauksen,
se un selivempi sanaakin.~Hewosenkin henkiwäisen,

Ähkywäisen äänuetöinnä
Huokaus on koston huuto
Tuskaisuuden tuottajalle,"

onpi lahjoittanut
mvukseninie askareissa
waeltajau wuiinallisen,
hywän hiljaisen heiooisen,
joka kyllä kaskiansa
woisi myrskätä nuhassa,
ivaan on warsiu kärsiwäinen,
hellä muilta halliltaissa:
mutta uiiutuiu muukalaiset,
tunnotioinat turmelemat

Olioja suuri kaiken luonnon!
älä lue luodun syyksi
hummata huotanlscn
kamioita kantamalta,
matillista warsin suurta
siitä syystä syntyneenä,
että ompi ehdollista
ilkeyttä ihmisellä.
että hau on elämässä
saanut hemou helläsniseu
Mnrsana jo maltahansa,
jota hän nyt joka lailla
rasittaapi raskahasti.
Moni rnma ruoskimalla,
uautlimalla piiska» nauhan
siltä mäen mäsyttääpi,
taikka kalioain kannuksilla,
tyljet kyllä puhkaiseepi,
Kuskns olet onnen tähden.
Herra! luonut heiooisenkin,
kumppaniksi ihmiskuunau,
täytä taidon tamaroilla
tyhjä kallo tyhmän miehen,
joka aimnn joummasti
heioosensa hengen kanssa
oman onnen hämittääpi',
Ärmollisna anna mielä
Puuttinualle toilien puoli
järjen lahjan jäännöksistä,
sydän sytytä hymällä.

lainan itse laupiaalta,
kiusailemat, kiduttamat,
kannustamat kaiken päimäu,
tuimaueitakin kupeita.
Wiattoinat mikapäiltä
saamat kärsiä kommitta,
rauhattomani raadellessa
Isän luotuja iäisen,
hosuttaissa hewoisia
snotta ruoskien rumille,
liha luista lakastuupi,
wäti waipuupi mahaksi.
Juhta, lahja Jumalalta,
hepo Parka henssästyiM,
synuitmuä sydämessä,
kantani synnin seljassansa,
hnokaileepi, maan ei huuda

J&umäct eläimiä on fioliöeftanHt.
Anna hemosillesi ja karjallesi loaluisat,

puhtaat, medostn mapaat tallit, amarat
pilttoot ja pahnat sekä kyllin pitkät si-
teet.

Katso, etteimät ne seiso liian kainoa»
sisällä suljettuina, maan salli mitä useim-
min mille tilaisuus mapaasti liikkua
raittiissa ilmassa.

Anna niille usein jnotamaa, äläkä salli
niiden koskaan, jos mahdollista kiusaan-
tua jauussa, Hcmosta marismuecua ei
heti saa juottaa. — Waru rehuupuutetta,

Somiia kuorma matkan pituuden '.

landnu sekä juhdan mahmuuden ja kes-
täwyydeu mntaan, Nasivaa huolellisesti
ajoueinoojen akselit.



Nnnnikoou juhtasi suuuuinailepoa sa- märkyydeltä, ja katso, että ne saamat
nioin kuin fi»ä itsekin. ruokaa ja juomaa.

Ala koskaan käytä, äläkä laske he-
luostasi sen lantuiseen tilpajuokiilnu, joka
inottaa eläinrääkkäystä.

Älä sido yhteen pienempiä eläimiä
äläkä heitä niitä kiusalliseen asentoon
ajoueumoihiu. Pane niille pahnoja ja
säästä niitä komilta sysäyksiltä.Älä leikkaa hemosesi häntää niin ly-

hyeksi, etiei se ylety eläimen kupeille
saakka. Häntä on tarpeen kiusallisten
siipiäisteu knrkoittnmiseeu, Zcllaisia ivas-
taan woidaan muuten hauktia suojaa
kastelemalla Hellemmät paikat «esim, kor-
wien sisäpuolet ja silmien seudut) muu-
tamilla tatajamarjaölsyu tipoilla.

Älä hätyytä pikkulintuja, jotta suloi-
suudellaan sa laulullaan yleutämät mie-
liämme ja ahkeralla työllään tuottamat
meille suutta hyötyä. Älä häwitä kos-
kaan niitten tai muitten hyödyllisten
limujeu pesiä. Älä ryöstä niiltä kos-
kaan poitaisia.

Älä pane talwisaikana tuolaimia jää-
tiilmiuä hemoseu suuhun, ivaau lämmitä
ne ensin hieromalla tai muuten, Zuu-
raudat nwisimat olla peitetyt hieuolla
nahalla, etteiwät ue- pakkasella turmelisi
hewosen suuta, Taimella olisi loimi
pidenäwä hewoseu peitteenä.

Asettele puutarhoihin, puistoihinsa met-
siinkeinotekoisia pesiä huojentaaksesipiktn-
lintujeu lisääntymistä ja menestymistä.

Älä käytä koskaan, kuten muutamat
ymmärtämättömät tai turhamaiset naiset
tekemät, täytettyjä lintuja hattujesi ja
maatteitesi koristukseksi, eikä siipiä.

Pitele ohjaksin taipumin, säälimin kä-
sin, äläkä kiuiaa hemosta turhilla uyki-
misillä ja piiskanlyönneillä.

Älä anna taitamattoniain poikain
ajossa halunsa mukaan ajaa juhdallasi,
eikä sitä lyödä.

Älä asettele ansoja, pauloja ja satimia,
ett'ei elämät niissä kitusi.

Kuu kalastat, uiiu älä anua kalan
kiusaantua nostettuasi sen medestä, lu-
kiessa olisi parempi käyttää muuta syöt-
tiä tnn ontimatoja kiusata. Kasmama
nuoriso olisi kiellettämä sunnuntaisin on-
kimasta. Elämiä kaloja ei saa pujotella
mitsoihin eikä punnita puutarin kou-
kussa, i)wat pidettämät

Älä käytä silmälappuja. Ne kiusaa-
mat ja maimaawat hewosen silmiä.

Paue luaromasti huomioosi, ettei keu-
fliitäissä lyödä naulaa heivoseu lihaan
eikä kamioita turniella.

Anua kaikille kotieläimillesi riittämästi
rnmintoa ja juouma sekä hymät ja tui-
ivat makuusijat. — Pitele mnromasti
tulta tallissa ja karjapihassa,
lakkisessa lyhdissä,

Tupakaupulttoa älköön sallittako huo-
neissa, missä karjaa säilytetään.

teurastettaessa ou huomioon otetia-
ma seuraamaa: Ei mitään eläintä saa
tappaa toiseu eläimen nähden.

Eläinten silmät peitetään, ellei te uras-
tuskouetta käytetä, joka jälkimäinen kui-
tenkin aina pitäisi tapahtua nautaeläiu-
teu, masikkaiu, lammasten ja sikojeu teu-
rastuksessa, Sellaisia koneita woidaan
saada myös Hämeenlinnan eläinsuojelus-
yhdistyksen mälitykscllä.

Eläminä kaloja ei saa suomustaa, uyl-
keä eikä pnloittaa,eimenkuiu tappaa.

knljetat suurempia tai pienempiä
eläimiä markkinoille tai muualle myötä-
mäksi, niin suojaa niitä matkalla mikäli
mahdollista, kuumuudelta, pakkaselta ja

■i'öiipuvt, Viipurin Uuii Sivjap. ia »namlll, tiijapaiiin, 1894


