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Puoskarien puuhista.
HMM

jattelemattomuudessa moni ihminen tekee itsensä

syypääksi törkeään eläinrääkkäykseen juuri silloin
kun hän koittaa ja luulee tekemänsä niille niinpaljon hywää kuin hän moi ja taitaa. Sellaista tapahtuu aiman paljon meidänkin päiwinämme kansan keskuudessa, maikka eimät eläinten suojelijat kiinnitä tarkempaa huomiota siihen, ajatellen maan, että ~joka koittelee eläimille hywää tehdä, eihän
sitä rääkkää."
Tahdon mainita tässä muutaman turmiollisen kanmallitseman tawan, jonka kautta moni eläin
saapi äärettömiä tuskia kärsiä.
Ensiksi: Kun joku eläin, esim. lehmä, on tullut
enää jaksa seisoa, niin silloin miesniin sairaaksi ettei
ylös ja asetetaan n.
joukolla kohotetaan
elämänlauköysillä
ripustetaan lehmä laaman kurtoihin. LLahmoilla
kiaishirteen, niin että ainoastaan sorkat mahan käymät
lattiaan ja siinä tilassa saapi tuo heikko, sairas, jykewä
lehmä roikkua köysien Marassa, kuten hirtehinen ainakin.
Joka ainoan järkemän ihmisen luulisi käsittämän, mitä äärettömiä tuskia kipeä lehmä tuollaisessa kuristusasemassa
saapi kärsiä.
Kipeälle eläimelle on warustettawa pehmeä, malja
wuode, missä
saapi mapaasti itseään käännellä, miten
parhaaksi
milloinkin
tuntee. Puhdasta, raitista juopidettämä
joko aina edessä tahi tarjottawa
mamettä on
sitä useasti päimässä, sillä kipeä eläin, semminkin kuumetautinen, maistaa mahan malia mettä, kuten ihmisetkin.
Jos mettä ei ole mapaasti saatamana, lisää jano tuskia.
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Toiseksi:
etujalkaansa, niin

hewonen

sen

Kun

alkaa liikata, semminkin
turvallisesti aina luullaan, että

hewonen

silloin

on lapaantunut,

jolloin setolkka asetetaan hewo-

selkään, terwe jalka huokosin jäsenestä sidotaan ylös
setolkkawyöhön, jonka tehtyä toinen taluttaa hewosta nuorasta, toinen pakottaa sitä ruoskan iskuilla wäkisin kokopainollaan hyppimään tuon kipiän jalan Marassa. Tällaista tekoa uudistetaan kaksi eli kolme kertaa päuvässä
ja useampina päiwinä perätysten. Tuskin woimme ajatuksissamme kuwailla niitä tuskia ja kärsimyksiä, joita hewosparka saapi kärsiä tuollaisten ymmärtämättömien ihmisten rääkkäyksestä, jotka mielestään tekewät hewoselle
hywää.
Joskus on wäitetty sitäkin, ettei lapawikoja ollenkaan ole olemassakaan. Tämä wäite on kumminkin wäärä,
sillä hewosen lapa woipi wikaantua yhtähywin kuin joku
muukin ruumiin osa, erittäinkin lawan ylä osa, jos länget owat liian wäljät, tahi hewonen tulee wetämään enemmän toisella kuin toisella olkapäällä, kuten hewoskierrosten ja sawikranojen wedossa, waan parannustapaa woidaan kysyä eläinlääkäreiltä. Lawan irroittamiset, huokosin
jäsenten wääntelemiset y. m. wäkinäiset menettelyt owat
suoranaista rääkkäystä, joita ei pidä tehtämän eikä sallittaman.
Kolmanneksi: Kun hewonen jostakin syystä sairastuu, niin että
wähentaä syöntiään, niin sanotaan
joko
~kotkan-hampaat"
olewan
sillä
tahi ~kurkkuporkka",
jolloin
wiedään suunsiiwojan luokse, sidotaan köysillä,
kaadetaan kumoon, hampaiden wälii asetetaan pitkä rautarassi, jonka suuhunpantawassa päässä on lowia eli pykäliä.
Kun hewonen puree tätä rautaa, lyöpi suunsiiwooja wasaralla rassin päähän. Joka täräys koskee mitä kipeimmin hewosen hampaihin ja leukaluihin. Kun hampaat
owat näin kolhitut, käännetään rassin toinen pää, josta
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wäliin asetettu
muodostaa hammasharjan ja
tämä asetetaan hewosen suuhun ja työnnetään niin sywälle kurkkuun, että harja menee jonkun matkan sinm
nielun. Siellä sitä sitten edestakasin medellään ja pyöritetään samantapaisesti kuin korstenin nuohoja hawuaan.
Lopulla puhkotaan erityisellä weitsellä suutakin, josta weri
wirtanaan waluu ulos. Näin tuntikausia kestäneen rääkkäyksen jälkeen lasketaan hewonen wihdoin ylös, monesti
mähissh hengissä. Muutama wuosi takaperin, kun kulkutaudin tapainen pääntauti hewosia ahdisteli, kuoli pitäjässämme kaksi hewosta naapuripitäjästä kotoisin oleman
~suunsiiwoojan" käsiin. Laman irroittamiset, huokosinedellä

rauta on

sianharjaksia, niin että

se

halaistu ja

se

jäsenten määntelemiset y. m. mäkimaltaiset parannustamat,
joilla monesti termeetkin jäsenet mialliseksi tehdään, on

törkeää rääkkäystä, jommoista ei pidä tehtämän.
Neljänneksi! Kun hewonen saapi ähkyn tahi joku
muu eläin sairastuu ja mielii näyttää oleman turmoksissa,
on syönyt hiiren
niin silloin jo jokainen tietää, että
paranee kun kissalla raamitaan. Kissa
pesän, josta
otetaan kämmenien maliin ja sitä medellään takaperittäin
pitkin kipeän eläimen selkää ja kylkiä, niin että meri tippuu.
Kissa ei pidä tuollaisesta ramun kulusta, maan koettaa
pitkillä kynsillään sitä ehkäistä. Joka ainoa järkemä, ajattelema ihminen helposti käsittää, minkälainen taikausko
ja ymmärtämättömyys sellaista ihmistä mielä hallitsee,
joka näin raakamaisesti rääkkää sairastunutta eläintä.
Viidenneksi: Kun toisinaan lehmä poikii maimaloisesti ja n, esipoltteet omat merrattain komia, niin
naiset omat silloin aina malmiit repimään masikan ulos
wäkiwaltaisesti wähan ennen oikeaa poikimisaikaa. Silloin tamallisesti joku
emän seinämästä kääntyy nurin
ja sattuu niinkin, että
kokonaan nurinkääntyneenä tulee
ulos. Kun siinä nurin kääntyneen
seinämissä aina
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on risoja, joita nimitetään käwyiksi, niin silloin sanotaan,
on käpy-wasikka ja aljetaan, mikäli woidaan
että

sillä

kiskoa. Silloin eläinparka saapi kärsiä mitä kauheimpia kärsimyksiä ihmisen ymmärtämättömyyden tähden,
kunnes kuolema tahi teurastus lopettaa waiwat. Olisi
ymmärrettäwä, että emän sisäseinämissä aina on mainittuja käpyjä, waikka eiwät ne aina ole yhtä isoja. Nurin
kääntynyt emäkota on asetettawa warowasti takasin, joka
kyllä wähemmänkin tottuneelle onnistuu, ellei sitä
tulla tawalla ole rewitty.
Kuudenneksi: Mitä törkeimpiä kärsimisiä eläimille tuottaa pakanallisilta ajoilta jäänyt taikausko,
minkin niissä seuduissa, jossa kristinopin walo wielä hämärästi on saanut ihmissydämmet walaista. Maamme
itäisillä raukoilla rajoilla on tapana, jos karhu sattuu
repimään pahasti esim. lehmän, ettei sitä wiimeistetä,
waan jätetään metsään awuttomana itse kuolemaan.
Jos hewonen tulee wanhuuden tähden kykenemättömäksi,
wiedään
metsään, sidotaan lujasti puuhun ja jätetään
kuolemaan.
Kumminkaan tämä ei ole sielläkään
siihen
yleinen tapa, ja toiwottawa on, että sellainen raaka menettely kokonansa lakkaa, kun siwistys alkaa tunkeutua
nottuihin salon sydänmaihin.
Taikauskoinen ihminen ei ole wielä awannut sielukristinuskolle, eikä sydäntänsä
waikutuksille.
P. W.
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