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Mäntän HMM
valmistaa

käsin tehtyjä ensi- ja toislajisia pusseja
räutapaperista,

Kirjeenkuoria
sekä

Kääre-, Pullo-, Paine-, Toaletti-
-ja Äflssipaperia.

— Hintaluetteloja ynnä näytteitä pyyn-
nöstä ilmaiseksi ja postivapaasti.

Luonnonruskeaa paperia myydään Suo-
messa ja Venäjällä ainoastaan Suomen Pa-
periyhdistyksen kautta Helsingissä.

o»"^.
S. «L. Serlachius

Vilppula & Mänttä.



Henkivakuutusyhtiö

..The Mutual Life."
Perustettu vuonna 1843.

Vararahasto: iin » 1,400,000,000.
~The Mutual Life" ci ole mikään osa-

keyhtiö, jonka tähden koko voitto jaetaan
vakuutettujen kesken.

Naisia sekä ensiluokkaisten laivain pääl-
likköjä vastaan otetaan vakuutusmaksua ko-
rottamatta.

~The Mutual Life" antaa kaikellaisia
henki-, pääoma- ja lasten vakuutuksia uusien,
ja tämän vuoden tammikuun 1 p:nä annet-
tujen vakuutuskirjain mukaan, jotka sisäl-
tävät niin edullisia vakuutusehtoja, kuin hen-
kivakuutusyhtiön yleensä on mahdollista tar-
jota. Muun muassa myönnetään edullisia
lainoja ainoastaan 5°/0 korkoa vastaan.

Yhtiö on 56-vuotisen vaikutuksensa ajalla
saavuttanut niin verrattomia tuloksia ja jaka-
nut niin suuria voittoja, että kukaan älköön
hakeko vakuutusta, ennenkuin hän on hank-
kinut tiedon niistä eduista, joita ~The Mutual
Life" tarjoaa.

8u0m6882.

Äle%. p. Lindberg.
Aleksanderinkatu 48, Helsingissä.



Ehdottomasti vankimmat
ja enimmin suositut

Frister & Rossmannin
Amerikkalaiset »Standard"

ompelukoneet myydään 5 vuoden vakuudella
huokeimmalla. Asiamiehiä otetaan.

Chr. Jakobsen & Pojat,
Fabianinkatu 4, Kasarmintorin varrella.

Helsingissä.

Aino Lindeman,

/.ma Cannoitusaineifa,
Myypi:

Waasassa.

11111 l V. IN,

niinkuin Timoteitä, Alopekurusta, Puna-, Al-
siks- ja Valkoapilaa, Vikkeriä, Herneitä y. m.

l:ma Siemeniä,

Aino Lindeman,
TVaasassa.



Mil Peterssonin Kalustokauppa.
Kone- ja

Helsingissä, Mikonkatu 5.
Suomen etevimpien konepajani ainoa jälleen-

myyjä sekä usoain suurten ulkomaisten tehtaitten
pääasiamies.

Asettaa suurimmalla asianyminärryksellä ja mo-
nivuotisella suurella käytöllisellä kokemuksella

täydellisiä laitoksia,
niinkuin sahalaitoksia, myllylaitoksia, meijerilaitoksia,
höyryllä käypiä puusepän ja höyläysverstaita ja kaikkia
muita konelaitoksia kuin myöskin vesijohtoja y. m., y. m.

Suurin varasto:
Suomen puimakoneita ja hevoskierroksia, viljan-

puhdistajia, silppu- ja juurikasvien leikkuukonoita,
viljanmusertajia, apilanhankureita, niittokoneita, hevos-
haravia, kylvökoneita; auroja, äkeitä, multapohtimia;
viikatteita, taikkoja, heinätaikkoja, lapioita ja amerik-
kalaisia kirveitä; meijeriastioita, voin-ja juustonväriä,
meijorilaseja; hihnoja, sahanteriä, merkelilaattoja,
ruiskuja, kaikellaisia pumppuja, putkia ja putkenosia,
kraanoja ja venttiilejä, manomeettereita ja kaikkia
muita höyrypannutarpeita, väkipyöriä, vipuja, vinttu-
reita ja väkivipuja, kierrekaluja, vaakoja ja punnuksia,
aitausverkkoa ja aitauslankaa, jääkaappeja, manke-
leita ja väännekoneita, öljyjä y. m.

Tilauksesta toimitetaan:
Suurempia Suomen höyrykoneita ja höyrykatti-

loita, vesiturpiineja, tervauuneja, myllyjä y. m. Clayton
& Shuttleworthin Lincolnissa maailmankuuluja lokomo-
biileja ja höyrypuimakoneita.

Grayn amerikkalaisia hevoskierrospuimakoneita
Uusi kuvallinen luettelo lähetetään pyynnöstä

ilmaiseksi ja postivapaasti.
Toimellisia asiamiehiä otetaan korkeinta provi-

«innia vastaan maan kaikille seuduille.

y. m., y. m. kaikkia huokeimpiin hintoihin.



Tapaturmavakuutus-Osakeyhtiö
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PiiltritH M keitomukstn

jfliwie» ttifisii
Josephine Warenius

koonnut

hallinnon Mheenjoht. Ruotsin yl, naisyhdistyksessä
eläinsuojelusta waiten.

EMmäinen kokoelma

A. G. Candolin.

Suomentanut

•!S-*

Osakeyhtiön
«Suomen eläinsuojeluksen ja eläinhoidon" kustantama,

Waasa.

Hinta 50 p:ni«.
100 lpl. 25 malttaa.



1899

Nit»l«intllup!!nli,
Wasa Nyheterin kirjapaino.



Mämät Rouwa Josephine Nareniuksen esittä-
mät piirteet ja kertomukset eläinten elämästä

sisältämät joukon huwittawia ja walaisewia ker-
tomuksia, joilla on ectillistä eli siweellistä arwoa
ja woiwat jalostuttaivasti waikuttaa lapsen mie-
leen, ja kun ne sen lisäksi woiwat antaa lapsille
parempaa käsitystä ihmisen welwollisuudesta eläi-
miä kohtaan samalla kuin ne tarjoowat silmäyksen
niitten sieluelämään ja kehoittawat lempeämmm
niitä kohtelemaan, niin saan täten pyynnöstä
suosittaa tätä teosta hyödylliseksi ja huwittawaksi
lukukirjaksi kansakouluissamme sekä myöskin kai-
kille niille, joita tämä »viehättää.

Upsala 19 p. Marrask. 1894.

W. Lilljeborg,
ent. Eläintieteen Professori,





Esipuhe.

Ruotsin yleisen eläinsuojelusta warten perus-
tetun naisyhdistyksen hallinto on arwellut, että
kirjan julkaiseminen, joka sisältäisi piirteitä ja ker-
tomuksia eläinten elämästä, ollen samalla opetta-
waisia, helppotajuisia ja huwittawia, woisi olla
hyödyksi kaswawan sukupolwen opetuksessa.

Hallinto on hywin tiennyt, että tällaisia
kertomuksia ennen löytyy julkaistuna, osaksi eläin-
tieteellisissä ja muissa teoksissa, osaksi myöskin
monissa ruotsin- ja muunkielisissä aikakauskir-
joissa ja sanomalehdissä, mutta niin laajalti
kuin nämät lienewätkin lewinneet, niin ne aina-
kaan eiwät ole olleet useimpain Ruotsin kansa-
koulunopettajan: saatawissa. Hallinto on siitä
syystä arwellut, että teos, jossa sellaisia piirteitä
ja kertomuksia löytyisi koottuina, olisi tähän
kuulumain ainetten opetuksessa oppaana terwe-
tullut ei aiuoastaan koululle waan myöskin
kodille.



Jotta saataisiin helpompi yleissilmäys teok-
sesta owat kertomukset kohdistetut erityisiin jo-
kaisessa »vihossa aakkosjärjestykseen asetettuihin
ominaisuussanoihin eli ainenimiin, joidenka alla
eri eläinlait löytywät myöskin aakkosjärjestyk-
sessä, jonka ohessa julkaistaan sisällysluetteloja
sekä ainenimistä että eläinlajeista.

Samassa kertomuksessa esiintyy tietysti useita
ominaisuuksia, joka seikka on »vaikuttanut monia

»vaikeuksia kertomuksien jaossa erilaisten aine-
nimien alle. Niin paljon kuin mahdollista koh-
distetaan kumminkin jokainen kertomus sen omi-
naisuuden alle, joka kertomuksessa on enin esiin-
tywä. Muutamiin kertomuksiin liitetyt mietteet
ja opetukset eläinten esimerkeistä owat etupäässä
aijotut ohjeeksi kertomuksien sowituksessa, mutta
sen lisäksi wielä, että niitä enemmän kehittyneet
lapset ymmärtäisiwät ja olisiwat heille hyödyksi.

Kertomukset owat otetut osaksi eläintieteel-
lisistä ja muista teoksista, osaksi aikakauskirjoista
ja sanomalehdistä. Tässä suhteessa hallinto on
erityisesti kiitollisuuden welassa norjalaiselle eläin-
tieteilijälle, kandidaatti Einar Aasille, joka
hywäntahtoisesti on antanut ottaa otteita teok-
sestaan: ~Sjaeleliw og Intelligens hos
Dyr" tähän teokseen, sekä myöskin eut. kansa-



koulujentarkastajalle C. I. Meijerberg'ille,
joka on suosiollisesti hallinnon käytettäwäksi an-
tanut suuren joukon kokoamiansa kertomuksia ja
piirteitä eläinten elämästä.

Lähteet, joista kertomukset owat otetut, owat
osaksi ilmaistut. Kaikkialla niitten ilmoittaminen
olisi ottanut liiaksi tilaa.

Se huono kohtelu, joka usein tulee eläinten
osaksi, johtuu usein nähtäwästi ainoastaan ajat-
telemattomuudesta, »välinpitämättömyydestä ja
taitamattomuudesta, kun ei huomata eläimillä
olewan khkhä ajattelemiseen, tuntemiseen ja kärsi-
miseen, eli toisin sanoen, että niillä on sielu-
elämä, waikka tosin alempi kuin ihmisellä sekä
sidottu ja rajoitettu etenkin sen kautta, että niillä
ei ole kykyä ihmiselle tajuttawan kielen kautta
ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan.

Jos ihmisellä yleensä olisi sywempi tieto
eläinten sielun-ominaisuuksista, niin se warmaan-
kin johdattaisi ajattelemiseen ja ennakkoluulotto-
masti ja hywäntahtoisesti kohtelemaan eläimiä.

Taloudelliseltakin kannalta katsottuna se
warmaankin olisi ihmiselle hyödyksi, jos hän enem-
män kuin tähän asti tuntisi eläinten sieluelämää.
Senkautta hän nimittäin oppisi ymmärtämään,
että ystäwällisyys ja hywyys eläinten kaswatuk-



sessa — sillä eläimet tarwitsewat kaswatusta
yhtähywin kuin ihmisetkin — tuottaa paljon pa-
rempia tuloksia kuin kowuus ja raakuus. Eläin,
jota kohdellaan hywin ja ymmärtäväisesti, pal-
welee nimittäin isäntäänsä paljon paremmin,
halukkaammin ja kanwemmin, knin eläin, jota
päinwastaisella tawalla kohdellaan. Tässä niin-
kuin kaikissa muissakin tapauksissa oikein menet-
tely maksaa waiwansa, ja sitäpaitsi sillä on ih-
miseen itseen jalostuttawa waikutus, samoin kuin
wastakohta »vaikuttaa turmiollisesti.

Siinä hartaassa toiwomuksessa, että esillä
olewa teos tulisi hyödyksi ja siunaukseksi sekä
ihmisille että eläimille, lähetetään tämä ensimäi-
nen kokoelma. Aineksia löytyy jo teoksen jatka-
miseksi, ja yhdistyksen tarkoitus on julkaista se
kokonaisuudessaan siinä määrin kuin aineksia
ennätetään järjestää ja saadaan tarwittawat wa-
rat painokustannuksien suorittamiseksi.

Tukholma marraskuussa 1894. Mämai-
nitun yhdistyksen hallinnon puolesta

Josephine Warenius,

Puheenjohtaja.
synt. Forsselins,



En simainen luku.

Johdanto.
Eläimet, wiisas kuningas Salomo sanoo,

woiwat esimerkkinsä kautta opettaa ihmisiä, kuinka
heidän tulee täyttää welwollisuutensa. Sentah-
den on lapsille sangen hyödyllistä oleskella eläin-
ten parissa sekä opiskella niitten tapoja ja tai-
pumuksia, mutta on luonnollista, että he silloin
owat »vanhempain ihmisten walwonnan alla,
jotka pitäwät siitä huolta, etteiwät lapset saa
härsyttää ja rääkätä eläimiä, sillä muuten woi
helposti tapahtua, että eläimet puolestaan käyt-
täwät niitä keinoja, jotka niille owat tarjolla,
nimittäin hampaita ja kynsiä wahingoittaakseen
lapsia. Jos niin tapahtuu, niin lapsille Pitää
huomauttaa, että eläimet tekewät sen ainoastaan
itsensä puolustukseksi ja että lapsi siis itse on
syypää saamiinsa naarmuihin, wielä lisäksi että
eläimellä samoin kuin ihmiselläkin on tunne, joten

sitä tulee hywyydellä kohdella.



Wielä tulee lapsille huomauttaa eläinten
hywiä ominaisuuksia, niinkuin esim. niitten ahke-
ruutta, uskollisuutta ja hartautta sekä niitten
ihmisille tekemää hyötyä, ja että ne eiwät aino-
astaan suuressa määrässä auta häntä »vaatetuk-
sessa ja ruu'assa waan myöskin ottawat osaa
hänen töihinsä kantaen wieläpä raskaimman kuor-
man, sekä että ihminen ilman näitä tuskin woisi
elää maan päällä, joten se on suurinta wääryyttä
ja kiittämättömyyttä, kun ihminen, niinkuin wa-
litettawasti kyllä usein tapahtuu, rääkkää eläimiä,
waikka hänen sitäwastoin tulisi, kuten sekä wel-
wollisuus että wiisaus waatii, hoitaa ja sääs-
tää niitä.

Lapset oppiwat mainitulla tawalla jo aikai-
sin rakastamaan ja säälimään eläimiä sekä tie-
tämään, että niitä on hywyydellä kohdeltawa.
Tämän kautta lapset itsekin jalostuwat, jota-
wastoin se päinwastaisessa tapauksessa, kun ran-
kaisematta saawat rääkätä eläimiä ja wieläpä
opetuksen ja esimerkin kautta saawat siitä huwi-
tusta, tulewat kowasydämisiksi ja pahoiksi ihmi-
siäkin kohtaan.

Seuraawat pienet kertomukset eläimistä ja
piirteet niitten elämästä oivat kirjoitetut siinä
tarkoituksessa, että ne, jos mahdollista, olisiwat



hyödyksi ja huwiksi ei ainoastaan lapsille, waan
myöskin olisiwat jossakin määrin hyödyksi ja
johdatukseksi niille, joilla on lastmkaswatuksen
wastuunalainen tehtäwä.

Toinen luku.

Ahkeruus, tymttelui.
Yllämainitut hyweet owat yhtä »välttämät-

tömiä yhteiskunnan menestykselle, kuin sen jokai-
sen Yksilön onnelle, terweydelle ja wiihtymykselle.
Rikaskin on onneton, jollei hän ole hyödyllisen
työn puuhassa. Ainoastaan työhalu elähyttää
sekä sielun että ruumiin woimia ja antaa kum-
mallekin oikean jäntewyyden, jotawastoin lais-
kuus ja toimettomuus waikuttawat haluttomuutta
ja ikäwää. Työnteko on wälttämätön tiedon ja
taidon saawuttamiseksi. Sentähden ei woi nuoria
milloinkaan liiaksi huomauttaa käyttämään ai-
kaansa oikeen, kun juuri nuoret owat enemmän
taipuwaisia kuin wanhat tuhlaamaan tätä, kal-
leinta lahjaa, jota ei woi millään hinnalla ostaa
takaisin.

Sekä ihmiset että eläimet owat syntyneet



työtä tekemään, ja me aiomme tässä muutamilla
esimerkeillä osoittaa, kuinka eläimet tässä suh-
teessa täyttäwät luojansa tarkoitukset.

Mehiläiset.
Pesiinsä suljettuina mehiläiset ahkeroiwat

welwollisuuksiensa täyttämistä. Jo päiwän sa-
rastaessa ne alkawat työnsä ja jatkawat sitä siksi,
kunnes Yö joutuu. Sen mehiläisen, joka ei tahdo
tehdä työtä, toiset siihen pakottamat tahi ajawat
pois. Työnteko on henki ja elämä mehiläisten
pienissä yhteiskunnissa. Sen kautta on kaikki
siellä asianmukaisessa järjestyksessä.

Ei woi ihailematta silmillään seurata mehi-
läisparvia, jotka hajaantuivat kentille ja palaa-
wat sieltä sälytettyinä kukkain mehulla, josta
walmistawat wahaa ja hunajaa.

Kerrotaan, että kuuluisa Hersant, professori
Parisin yliopistossa, eräänä päiwänä kannatutti
lasisen mehiläispesän oppisaliinsa, ja että hän
mehiläiset edessään, jotka taukoamatta walmis-
tiwat hunajaa ja wahaa, kääntyi oppilaittensa
puoleen ja kehoitti heitä olemaan yhtä ahkeria
kuin mehiläiset, joiden uutteruus ansaitsee ihas-
tusta ja suurinta kiitosta. Warsin hyödyllistä
onkin heidän waiwansa ja erittäin monilukuisia



täytyy niitten olla, kun ajattelee sitä suunna-
tonta wahan paljoutta, jota käytetään useim-
missa maailman osissa.

Majawat.

Suurta ahkeruutta osoittawat majawat ra-
kentaessaan pestään, joita saattaisi luulla ihmis-
ten rakentamiksi. Usein kesä- ja heinäkuussa
mutta Minneistään elokuussa majawat kokoon-
tuwat eri suunnilta yhteen, toisinaan on niitä
useita satoja. Kokouspaikka on aina jylhä seutu,
jossa ne toiwowat saawansa olla ihmisten häi-
ritsemättä, ja jossa löytyy kylliksi ruokaa ja
wettä. Jos wesi aina on yhtä korkealla, niin ne

rakentamat pieniä huoneita rannalle, mutta jos
se on juoksemaa sekä nousewaa ja laskemaa, niin
ne rakentamat sulun estääkseen Meden tulmimista.
Hampaillaan ne nimittäin nakertamat poikki mel-
koisen paksuja puita ja kuljettamat ne suurem-
pine oksineen Meteen. Täällä muutamat niistä
pitämät tukkia hampailla ja jaloilla maakasuo-
raan medessä, samalla kuin niitten towerit aset-
tamat tukin päätä tätä tarkoitusta Marten poh-
jaan tehtyyn kuoppaan. Nämät paalut sidotaan
sitten oksilla yhteen, ja mälipaikat täytetään

sawella ja liejulla. Sulku on usein pohjasta



laajuudeltaan 3 ja 4 metriä, mutta se kapenee
wähitellen ylöspäin, niin että sen ylin usa ei ole

metriä laajempi.
Sen jälkeen majawat rakentawat asuntonsa,

jotka tawallisesli tehdään paaluista lähelle sulkua.
Ne owat joko pyöreitä tahi soikeita kuperakat-
toisia ja useimmiten kahdenkerroksisia. Toinen on
»vedenpinnan alla toinen päällä. Memmässä on
majawaiu makuupaikka, koska ne aina rakastamat
kuiwaa »vuodetta. Toisinaan ne tyytywät asun-
toihin, joita kaiwawat maahan, sywiin luoliin.
Asunnossa on kaksi, toisinaan kolme sisäänkäytä-
wää. Ihdestä wiedään sisälle puut, juuret ja
oksat, joita majawat talwella kttyttäwät ruuak-
seen, toisista käydään sisälle ja ulos.

Linnut.

Kuka ei tunne lintujen työntekoa ja ahke-
ruutta. Ne eiwät ole milloinkaan toimettomia.
Aamusta aikaisin illaksi myöhään ne owat ali-
tuisessa puuhassa, etenkin kewäällä, kun ne raken-
tawat pesiänsä, jotka waihtelewat yksmkertaisim-
masta mitä taiteellisimftaan saakka. Sittemmin,
km: pesä on walmis ja naaras on lopettanut
munimisen, niin se tosin hautonnsajan makaa,
mutta silloin koiras on sitä ahkerampi, sillä sen



täytyy ei ainoastaan hankkia ruokaa itselleen ja
puolisolleen waan myöskin koettaa laulullaan
sulostuttaa tämän silloista warsin yksitoikkoista
olemusta. Siitä syystä kewäällä kuulemme »vilk-
kainta linnun laulua. Sittenkuin munat oivat
haudotut, niin sen täytyy tämän ohessa aluksi
myöskin ruokkia poikasia, siksi että äiti toisinaan
woi jättää ne auttaakseen puolisoaan tässä toi-
messa.

Syksyllä muuttolinnut jättämät kylmän poh-
jolan. Niitten matka lämpimämviin maihin on
warsin rasittawa, mutta niitten lintujen, jotka
jääwät tänne meille, täytyy tehdä ahkerasti työ-
tä, etteiwät takven kylmyydessä tuolisi nälkään.

Koirat.

Waikka koirat meillä harwoin owat omis-
tajatta eiwätkä siis ole pakoitetut itse hankkimaan
ruokaansa, niin ne sittenkin aina, kumminkin
nuorempina, owat uutteria ja ahkeria, joko niit-
ten tulee pcninkulmittain seurata isäntäänsä mat-

kalla taikka käydä hänen kanssansa metsästämässä,
jos nimittäin owat siihen opetetut, taikka myös-

kin, kuten monissa Euroopan maissa on tapana,

käytetään wetojuhtana.



Hewoset.
Hewosen »väsymättömästä työstä ihmisen

palweluksessa emme tarwitse paljon puhua. Se
on hänen tottelevaisin ja nöyrin palwelijansa,
waikka se palkakseen usein saa kiittämättömyyttä.
Se olisi wielä halukkaampi työntekoon, jos sitä
kohdeltaisiin paremmin ja ymmärtäwäisemmin,
kuin tawallisesti.

Madot,

Nämät eläimet nauttimat paljon ihmisen
terweydelle wahingollisia sieniä, bakterioita eli
mädäntywiä aineita, joita mato sitten ruumiis-
sansa walmistaa lihawimmaksi ruokamullaksi. Ia
etenkin silkkimato, joka uupumattomalla ja ahke-
ralla työllä kehrää silkkiä, jota sitten käytetään
kalliimpiin silkkikankaisiin.

Muurahaiset.
Kuinka ahkera muurahainen onkaan! Se

ei milloinkaan wäsy wetämästä kortta kekoon,
jonka se yhteisesti toisten heimolaistensa kanssa
on »valinnut asunnokseen.

Harjat.

Kowin härkä ponnistaa tyydyttääkseen niitä
ylenmääräisiä waatimuksia, joita ihminen asettaa



sen tehtäwiksi, ja usein sitä silloin säälimättömät
ajajat kowin rääkkääwät. — Äskeisestä esittelystä
woimme huomata, että eläimet yleensä esimerk-
kinsä kautta kehoittawat ihmistä työhön. Jos ne
tässä suhteessa meidät woittawat, niin se on
meille häpeäksi. Päiwä, joka kuluu niin, ettei
ole toimitettu mitään hywää tahi hyödyllistä, on
tuhlattu armopäiwä, joka ei milloinkaan palaa
takaisin. Ottakaamme siis ajasta waari ja käyt-
täkäämme sitä aina hywin, itsellemme ja lähim-
mäisillemme hyödyksi!

Kolmas luku.

Laupeus.

Parooni de Lauritson näki matkustaessaan
Intiassa Lucknow'in kaupungissa, kun kowa rutto

raiwosi siellä, sairaita ja kuolewia makaawan
kaikkialla pitkin kaupungin katuja. Silloin hän
näki maan ruhtinaan tulewan ratsastaen nor-
sulla. Näytti »välttämättömältä, että norsu oli
tallaawa näitä onnettomia ja musertawa heidät

Norsut.



kuoliaaksi, jollei ruhtinas tahtonut siksi asti py-
sähtyä, kuin tie olisi puhtaaksi raiwattu, Alutta
tuo julma mies käski ajajan jouduttaa norsua
matkan jatkamiseksi. Tämä wiisas eläin oli kum-
minkin omistajaansa laupiaampi: aistonsa aja-
mana ja waikka ajaja ruhtinaan käskystä ruos-
kalla ja pistämällä kottviin koetti kaikin tawoin
ajaa norsua eteenpäin, niin se kumminkin pysähtyi
ja nosti kärsällään sairaita, jotka oliwat tiellä,
laski ne tien wiereen ja meni sitten niin waro-
waisesti eteenpäin, ettei kukaan wahingoittunut,

Koirat.

1:n) Aikakauskirjassa ~Djurwännen" wuo-
delta 1879, siw. 35 kirjoitetaan seuraawasti:
äskettäin tapahtui, kuten sanomalehti Gaulois
kertoo, warsin onutuinen tapaus, joka näyttää
kokonaan kumoowan wanhan sananlaskun ~elää
kuin kissa ja koira".

Parisissa eräs henkilö, joka halusi päästä
kissastaan, oli mennyt Solfereinosillalle heittääk-
seen eläinparkaa Seineen, Hän oli tässä mene-
tellyt warsin mielettömästi, sillä eläin oli niin
huonosti sidottu, että se pääsi irti ja sai jaloil-

''! Einar Aas: ~Sjaeleliw ag 'intelligens hos Dyr",
siw, läi.



laan kiinni erääsen siltapatsaaseen sekä pitäytyi
siinä lähellä weden pintaa, jonka kuohu joka
hetki uhkasi niellä kissan. Ohikulkijat alkoiwat
kokoontua rannalle, mutta ci kukaan koettanut
pelastaa sitä. Silloin tuli sinne eräs koira uiden,
tarttui kissaan ja waikka tämä ymmärsi wäärin
hywän tarkoituksen ja siitä shystä koetti puo-
lustaa itseättu kynsimällä koiraa, niin tämä kum-
minkin wei sen »vahingoittumattomana rannalle.

2:n) Eräässä lammikossa ponnisteli kerran
kissa, jota raaat ja pahat ihmiset hätyyttiwät
kiivillä. Ohikulkewat ihmiset katseliwat tätä wä-
littämättä eläimen walitushuudoista. Äkkiä

hyökkäsi suuri koira muristen wäkiwallantekijäin
päälle, jotka säikähtyneinä wetäytyiivät pois, jonka
jälestä koira menee lammikkoon ja palaa kissa
mukanaan, joka näyttää melkeen hengettömältä,
kantaa sen koppiinsa, asettaa sen siellä wierecnsä,
nuolee sitä eikä poistu, ennenkuin kissa on pa-
rantunut. *)

3:s) Eräässä pappilassa Smalandissa oli
muutamia wuosia takaperin suuri ja wäkewä
koira, joka oli monta wuotta ollut lampaitteu
uskollinen wartija ja puolustaja, josta syystä

*) ~Djur,uännen" 1879, sin>. !!!.



se sai nimekseen Paimen. Eräänä iltana syys-
kuun lopulla lampaat tuliwat kuten tawallisesti
kotiin, mutta kaikkein suureksi suruksi ei niitten
paimen ollut mukana. Seuraawana aamuna,
heti kun päiwä walkeni, lähetettiin monta hen-
kilöä etsimään koiraa, ja »vihdoin he löysiwät
sen liikkumattomana makaawan ruohostossa. He
pelkäsiwät, että se oli kuollut, mutta kun he
tuliwat lähemmäksi, koira nosti päätänsä, ja he
löysiwät suureksi hämmästykseksensä ja iloksensa
sen lämpimän ja hywän turkin suojassa pienen
karitsan makaamassa, joka kylmänä syysyönä oli
siellä saanut suojaa kylmältä ilmalta. Pieni
karitsa kannettiin kotiin, ja silloin ~Paimen"
iloiten juoksi mukana pappilaan, missä kaikki
saatuaan asiasta tiedon riensiwät hywäilemään
uskollista koiraa, ja wanha rowasti lausui juh-

lallisella äänellä kokoontuneille: ~Tästä me nyt
näemme, rakkaat ystäwäni, kuinka tämä uskolli-
nen eläin todellisesti on toteuttanut sen ihanan
wertauksen, jonka Wapahtajamme ewankeliumis-
saan meille esittelee hywästä paimenesta, joka
jätti lauman etsiäkseen kadonnutta lammasta, jonka
tapauksen meidän tulee pitää mielessämme". *)

*) ~Djurwännen" 1878, sin>. 72.



Hewoset.
Herra de Bousanelle kertoo kirjassaan,Mi-

litärische Neobachtungen" seuraaman merkillisen
tapauksen. Eräs hewonen, jota hän seitsewvuo-
tisessa sodassa oli käyttänyt ratsunaan, oli tullut
»vanhaksi, mutta sitä »voitiin kuitenkin käyttää,
»vaikka sen hampaat oliwat niin tylstyneet, ettei

se saanut rikki heiniä eikä kauroja. Merkillistä
kyllä se pysyi siitä huolimatta »vireänä ja liha-
tvana. Että saataisiin tietää asian oikea laita,
pidettiin siitä salaa »vaaria, ja huomattiin, että
molemmat nuoremmat hewoset, jotka tallissa sei-
soiwat tämän »vanhemman kummallakin puolella,
pureskeliwat heinät ja murensiwat kaurat sekä
paniwat sitten kaikki towerinsa eteen, joka siten
saattoi nautita ne.

Kissat.
Erään herran nimeltä Hecart Walencien-

nessä Ranskanmaalla oli onnistunut kesyttää
»villi kissa. Herra Hecart'illa oli sitäpaitsi »var-
punen, joka oli niin kesy, että se hyppeli ja
lenteli »vapaasti kaikissa huoneissa, eikä se jät-
tänyt omistajaansa, »vaikka owet ja akkunat usein
oliwat auki. Kissa ei laisinkaan häirinnyt »var-
pusta, mutta eräs toinen naapuritalon kissa,



joka ei ollut yhtähywin kaswatettu, seurasi peto-
luonnettaan ja otti eräänä päiwänä kiinni »var-
pusen sekä lähti pois se mukanaan. Mutta herra
Hecart'in kissa, joka huomasi tämän, riensi sinne
ja wapautti warpusen, jonka se jätti haaivöitet-
tuna isännälleen, Kissa näytti olewan liikutettu
warpusen onnettomuudesta, joka onneksi ei ollut
sen pahempaa laatua,kuin että se woitiin parantaa.

Jalopeurat.

lm) Dominikanimunkki Josef Columbet
ollessaan orjana Miquenez'issä karkasi erään

towerinsa kanssa sieltä. Tämä onnistui, mutta
kun he monta päiwäa oliwat kulkeneet tiheim-
päin metsäin läpi osaksi siitä syystä, ettei heitä
saataisi kiinni, osaksi myös sentähden, että saisi-
wat suojaa auringou paahtawia säteitä »vastaan,
niin he erääu »vesilätäkön luona kohtasiivat jalo-
peuran, joka siinä sammutti janoaan. Koivin
säikähtyneinä he päättiivät heittäytyä polwilleen
jalopeuran eteen ja pyytää armahdusta, ja jalo-
peura, joka näytti siitä tulleen liikutetuksi, meni
ylpeästi ohitse heitä laisinkaan »vahingoittamatta.

2:n) Kahdeksannentoista »vuosisadan lopulla
pääsi jalopeura eräästä menaseriasta Florensissa
karkuun. Kun tämä raju eläin syöksyi eteenpäin



kaduilla, niin kaikki sikäläiset ihmiset säikähtyiwät
ja koettiwat pelastua pakenemalla. Peljästyneenä
ja tungoksessa eräs waimo pudotti pieneu lap-
sensa, juuri kun jalopeura oli hänen lähellään,
Warsin epätoiwoiseua äiti heittäytyi jalopeuran
jalkain eteen ja rukoili sydäntä säikewällä äänellä
lapsensa puolesta. Jalopeura pysähtyi ikäänkuin
kuunnellakseen hänen pyyntöään, katseli tarkasti
rukoilijaa, antoi sitten lapsen olla iijgbingoitta-
matta ja juoksi tiehensä.

3:s) Libyasta kerrotaan erään orjattaren,
joka palasi Getuliasta, rukouksillaan lepyttäneen
monta jalopeuraa, jotka oliwat hyökkäämäisillään
hänen päällensä.

Plinius sanoo, että jalopeura, niin raju
kuiu se näyttääkin olewan, knmminkin on hywin
taipllwainen lempeyteen ja laupeuteen, sekä että
se säästää niitä, jotka heittäytyivät sen eteen

maahan. Raiwoudessaankaau ei se koske »vai-
moihin eikä lapsiin, jollei sillä ole kowa nälkä.

Aasit.
~Legende des sieclestä" kerromme lyhyesti

seuraawan suuren ranskalaisen runoilijan Vic-
tor Hugon kirjoittaman kertomuksen: Eräällä
tiellä makasi sammakko, joka pahaa aawistamatta



tähysteli suruttomasti laskewaa aurinkoa. Eräs
ohikulkewa mies näki sammakon, mutta siitä huo-
limatta astui hän sen päälle inhoten sen ru-
muutta. Sen jälkeen tuli eräs waimo, joka
parasollillaan pisti sammakolta silmän puhki.

Sammakko ryömi hitaasti eteenpäin ja pääsi
wihdoin tiellä olewaan »vesilätäkköön, jossa se
sai wähän lieivitystä tuskassaan.

Silloin saapui sinne neljä koulupoikaa,
äänekkäästi meluten, iloisina ja »vallattomina.
Nuo punaposkiset pojat päättiwät heittää suuren
kiwen sammakon päälle, ja yksi heistä juoksi nou-
tamaau sellaista. Samalla hetkellä näkyi tällä
kolealla tiellä wanha, laiha, ontuwa aasi, wetäen
raskasta waunua. Tie oli epätasaista, »vesilä-
täköt siinä sywiä, ja waunu wajosi sywälti rai-

tioihin. Siitä huolimatta aasia lyötiin piiskalla
säälimättä. Tämä kärsivällinen, rääkätty eläin
kesti kuormaa ja kärsi lyöntejä, hiljaa, äänetönnä,

mitä se ajatteli, se pysyy meille salaisuutena.
Kun pojat kuuliwat »vaunun tulewan, kään-

tyiwät he ympäri ja huusiwat loivalla äänellä:
silmänräpäys, antakaamme »vau-

mmftyörän musertaa sammakko se on paljon
hupaisempaa!" Ia suurella kiihkolla he odotti-
»vat näytäntöä.



Waunu läheslyi lätäkköä, aasi näki sam-
makon makaawan siinä, missä pyörän piti kulkea,
ja käänsi päätänsä, tämä eläin-raukka, katsellak-
seen olentoa, joka kärsi wielä enemmän kuin hän
itse. Sen jälkeen se ponnisti kaikki »voimansa,
ja huolimatta ajajan huudosta ja lyönneistä se
lykkäsi raskaan waunnn takaisin toiseen raitioon,
niin että waunu meni sammakon ohi sitä laisin-
kaan »vahingoittamatta.

Samassa tuokiossa pienestä kädestä kiwi
putosi maahan ja yksi näistä neljästä pojasta
— se joka ylläolewan on kertonut — oli kuu-
lewinaan tähtitaivaasta äänen, joka tunki hänen
sydämensä sisimpään ja sanoi: Osoita laupeutta
kaikkia eläwiä olentoja kohtaan!

Edellä olewista pienistä kertomuksista me
huomaamme, kuinka eläimet woiwat, toisinaan
wieläpä enemmän kuin ihmiset, osoittaa laupeutta
kärsiwiä olentoja kohtaan.

Onhan laupeuden osoittaminen jokaisen kris-
tityn ihmisen »välttämätön welwollisuus, ja »vas-
takohta todistaa kiittämättömyyttä luojaa kohtaan
ja mielen luonnotonta kowuutta. Mutta »väärin
olisi laupeuden käsite ymmärretty siinä tapauk-
sessa, jos sitä osoittaisimme ainoastaan »uertai-
siamme kohtaan emmekä ulottaisi sitäkin myös



eläimiin, jotka, samoin kuin me, woiwat tnntea
tuskaa, waikka ei niillä ole kykyä sitä sanoilla
ilmaisemaan. Ne owatkin siitä syystä surkutel-
tawampia kuin ihmiset ja enemmän osanotta-
»vaisuuden tarpeessa, Waftahtajamme rakasta-
wainen laupeus ulottui hänen maan päällä wael-
luksensa aikana myöskin eläimiin. Tätä hän
osoitti esim. kerran kohdatessaan miehen, joka
rääkkäsi aasia, jossa tilaisuudessa hän ei aino-
astaan ankarasti nuhdellut miestä hänen wäki-
waltaisuudestaan waan myöskin paransi ihmeen
kautta aasin haawat. Sen jälkeen Jesus sanoi
miehelle: ~latka matkaasi, mutta älä enään lyö
eläintäsi, että sinullekin laupeus tapahtuisi!"

Ole laupeas, niin warmaan, warmaan
lanpens sulle annetaan, kerran Herran kaupun-
gissa rikkaassa.

C. D. af Wilson.



Neljäs luku.

MiiimMuntmjuuSi säiilimtii
syys, tmmlmijuus.

Karkut.

Taalainmaalta kerrotaan seuraawa kaunis
piirre karhusta. Suurempi lammaslauma oli
yhtenä päiwänä eräässä näreistössä laitumella.
Sinne tuli karhu metsästä. Lampaat pakmiwat
peljästyneinä, joka suunnalle. Eräs pienenläntä
karitsa syöksyi wetelään suohon, johon se tarttui
sywään mutaan. Karhu katseli wähän aikaa
lampaan ponnistuksia päästä ylös mudasta ja
kuunteli sen tuskallista määkimistä, mutta lähti
sitten heti suohon. Suurella warowaisuuoella ja
itse »vaarassa tarttua astui se leweillä käpälillään
kiinteämmille mättäille, tapasi pian awuttoman
lampaan, weti sen ylös ja kantoi sen monta
syltä lähemmäksi kiinteää maata, niin että se
sitten tuli itse toimeen.

Norsut.
1:n) Enon'in kylän läheisyyteen tuli eräänä

pimeänä yönä lauma norsuja. Siellä oleskeli



muutamia lähetyssaarnaajia, jotka kuuliwat nor-
sujen kiljuwan ja muutenkin pitäwän kanheaa
melua, mutta eiwät pimeässä uskaltaneet mennä
ulos tiedustelemaan tämän syytä.

Senraawana aamuna lähetyssaarnaajat me-
nnuät sille paikalle, josta melu oli kuulunut, ja
huomasiwat silloin, että osa näistä seutua tunte-
mattomista eläimistä, kuten jäljet selwästi osoit-
tiwat, oli pudonnut sywään kaiwoon, jonka lä-
hetyssaarnaajat oliwat kaiwauttaneet saadakseen,
sieltä wettä puutarhansa kastelemiseksi.

Aluksi ei woitu selwittää, kuinka eläimet
wieraatta awutta oliwat päässeet ylös, mutta
lähemmin tarkasteltuina jäljet osoittiwat, että mon-
ta norsua oli laskeunut polwilleen kaiwon wie-
reen, ja tästä tehtiin se johtopäätös, että osa
näistä oli auttauut tapaturmaan joutuneita to-
wereitaan ja luultawasti kärsillään wetänyt
nämät sywyydestä.

2m) An«nis'in kaupungissa Ranskanmaalla
oli eräs amerikalaineu cirkus-omistaja nimeltä
Meyers uittanut norsnjaan Loirewirrassa, jol-
loin yksi pienemmistä norsuista joutui liian sy-
wälle ja wirta alkoi sitä kuljettaa, Dksi suurem-
mista tuli silloin liikutetuksi towerin walituksesta,
auttoi sitä tarttumalla siihen kärsällään ja onnistui
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Mm pelastaa sen. Tämä pienempi norsu jon-
Ini wielä uudestaan »varomattomuudestaan wir-
ran waltaan. Toisen kerran riensi suurempi
norsu pienemmälle awuksi ja onnistui anttaa sen
maalle.

<!:s) Kapteeni Shipp kertoo kirjassaan ~Erind-
ringer" seilraawan tapauksen:

Eräässä wuorisessa Intian seudllssa eräs
norsu koetti nousta korkealle ja sangen jyrkälle
wuorelle. Toinen nuorempi norsu katseli towe-

rinsa nolisua suurimmalla tarkkuudella ja osan-
ottawaisuudella, ja kun se näki, että isomman
norsun oli onnistunut nousta korkeuteen, niin se
ilmaisi tyytywäisyytensä ikäänkuin tonvea toitot-
tawalla äänellä, kuten norsujen tapa on. Kui-
tenkin se näytti kowin peljästyneeltä, kun kuljet-
taja alkoi ajaa sitä samaa tietä, eikä tahtonut
pakoittamatta kulkea. Wihdinkin sen onnistui
tulla lähelle huippua, josta toinen norsu, jolle
tämä teko jo oli onnistunut, ojensi kärsänsä hä-
tääntyneelle towerilleen, joka kietoi kärsänsä sen
ympäri ja pääsi täten
huipulle. Molemmat norsut syleiliwät ja hywäi-
liwät toisiaan, aiwan kuin olisiwat olleet kau-

") ~Djurwännen" 1878, siw. 48.



wemmau aikaa toisistaan eroitettuja tahi pelas-
tuneet suuresta waarasta,

Linnut.

Hanh e t. Eräässä paikassa asetettiin, kuten
joskus tapahtuu, kana hautoinaan ankan munia.
Määräaikana tuli pörheä ankanpoika ryömien
ulos jokaisesta munasta. Mntta kun ankanpojat
osaawat käydä ja uida, heti kun munasta läh-
tewät, uiin nämät ankanpojat tuottiwat kaswa-
tusäidilleen suurta huolta, sillä heti wapauteen
päästyään ne rienfiwät weteen, eikä kana woinut
seurata mitä sinne, sillä ei se osannut uida, ja
se taito on hanhilla ja ankoilla syntyperäinen.
Äkkiä tnli kauan tuskallisesti kaakottaissa sinne
hanhi uiden. Se käkersi jotakin, joka luultawasti
merkitsi: »Jätä pienet ankkasi minulle!" ja sitten
se alkoi näitten kanssa uiskennella sinne tänne
lammikossa, ja kuu aukanpojat wäsyiwät, niin
hanhi wei ne takaisin kanalle. Seuraawana
aamuua ankanpojat jälleen saapuiwat lammikolle,
ja hanhi oli heitä wastaanottamassa taasen,
mutta rannalla kana juoksi rauhattomasti ylös
ja alas. Silloin hanhi ui aiwan lähelle maata,

") Einar Aas: ..Sjaeleliw ug Intelligens hos Dyr"
siw. 128.



ja kana hyppäsi hanhen selkään, jossa se istui
täydessä rauhassa ja lewossa, sillä aikaa kuin
hanhi seurasi ankanpoikia, jotka uiwat edes ja
takaisin lammikossa. Eikä tämä tapahtunut ai-
noastaan kerran, waan joka päiwä kana astui
hauhilaiwaan ja seurasi warsin iloisena kaswat-
tilapsiaan. Tätä jatkui siksi asti, etteiwät wiiin-
meksi mainitut enään tarwinneet hanhen eikä
kanan apua, °^)

Warp us et. Eräänä kesäkuun päiwänä
muntamia wuosia sitten huomattiin, että monia
warpnsia lenteli useita kertoja ruokaa mukavaan
puutarhassa olewan pensaan alle. Tutkittiin
asian laitaa, ja niitten huomattiin ruokkiman
erästä toweria, joka pahan haawan tähden oli
kykenemätön etsimään ruokaansa.

Strutsit. Strutseista kerrotaan, että koi-
ras auttaa naarasta munien hautomisessa siten,
että koiras on päiwällä munien päällä ja naa-
ras yöllä. Toisinaan monta naarasta munii
yhteiseen pesään, ja ne hautoivat silloin wuoro-
telleu muuia.

Pääskyset. Norjalaisessa lehdessä Mom-
mendalen" wuodelta 1892 kerrotaan seuraawa
kaunis piirre pääskysten keskenäisestä awuliai-

'") Meiiorbergin kootuista kertomutsista.



■— 32 —

suudesta. Eräänä kauniina kesäiltana eräs hen-
kilö kuuli muutamani linmmpoikain surkeasti
witisewan ja näki pääskysparin lewottomasti
liitelewän erään halkopinon päällä. Hän tutki
asiaa ja huomasi, että halkopinoon oli pudonnut
pääskysen pesä, jossa oli monta nälkäistä poi-
kasta, jotka hunsiwat suu leweänä woimainsa
mukaan. Kun hänen onnistui saada poikaset
sieltä ja asettaa ne uuteen korsista ja oljista

tehtyyn pesään, niin silloin tuli pääskysparille
ilo ja kiire. Ne päästiwÄt riemuhuudon ja al-
koiwat, niin pian kuin woiwat, hankkia ruokaa
nälkäisille poikasille. Wanhemmat huomasiwat
kumminkin pian, että heille yksin oli mahdoton
tyydyttää poikasten nälkää, jonka tähden ne kii-
reesti poikkesiwat kolmeen tahi neljään muuhun
pääskysen pesään omituisesti liwertäen, joka ken-
ties merkitsi: „ Tulkaa, tulkaa rakkaat hstäwät
auttamaan meitä!" ja niissä olewat pääskyset
oliwat heti walmiit auttamaan hätääntyneitä
naapureitaan sekä lensiwät lakkaamatta yhdessä
wanhempain kanssa poikasten luo ruokaa muka-
naan aina kello 3:een seuraamana aamuna, jol-
loin wihdoinkin oliwat onnistuneet tyydyttämään
näitten pienoisten nälän. *)

*) Einar Aas: ~Sjaeleliw oq Intelligens hos Dyr"
fiw. 267.



Sorsat, ErNänä kewätpäiwänä, kun jää
eräässä Lonloon lähellä olewassa järwessä teki
lähtöä, tarttui erään naarassorsan jalka jäässä
olewaan rakoon, rupesi heti surkeasti
huutamaan ja räpytti siipiään, mutta rannalla
olewat ihmiset eiwät woineet sorsaa auttaa, kun
jää oli liian heikkoa kannattaakseen ihmistä. Äkkiä
tulee kaunis, suuri koirassorsa lentäen naarasta
auttaakseen, ja se näytti heti ymmärtämän, mitä
oli tehtäwä. Wahwalla nokallaan se alkoi kaikin
woimin hakata läfteä jäähän, joka oli naaraksen
jalan ympäri, ja wähän ajan kuluttua tämä

pääsi wapaaksi. Tätä koirassorsan ritarillista
tekoa rannalla olewat ihmiset terwehtiwät kaiku-
willa eläköönhuudoilla. *)

Koirat.

1:n) Erästä hyljättyä ja eksynyttä koiraa,
joka kulki edestakaisin Bordeauxin kaduilla, toiset
koirat elättiwät siten, että ne yhteisesti kokosiwat
sille omasta Ninastaan osan, jonka ne sääliwäi-
sesti kantoiwat tälle.

') Einar Aas: ~Sjaeleliw og Intelliaens hos Dyr"
siw. 267.

2:n) Eräällä teurastajalla oli erittäin kaunis
Newfoundlantilainen koira nimeltä ~Kaaro", joka



komean ulkonäkönsä ja etewäin onunaisuuksiensa
tähden olisi ansainnut paremman onnen kuin
wahtina seisomisen. Isännän annettua merkin se
lähti aamulla kotoa ja wartioitsi sitteu uskolli-
sesti karjaa, joitten lukumäärän se näytti laske-
wan sekä kotoa lähteissä että sinne palatessa.

Eräänä päiwänä, kun Kaaro lähti laitu-
melta, se kuuli tieuwierestä heikkoa, »valittawaa
koiran ulwontaa, ja lähemmin tutkittuaan se
huomasi, että se oli hänen kokoisensa koiran ääni,
jolla oli suuri haawa toisessa reidessä, nähtä-
wästi »viikatteen loukkaama. Tämä eläin raukka
oli kauheasti laihtunut ja heikko. Haawa tosin
oli lakannut werta »vuotamasta, mutta sen ym-
pärillä oli paksu kerros hyytynyttä werta, likaa
ja tomua, ja eläin parka oli nähtäwästi maan-

nut tässä jo monta päiwää ruuatta ja hoidotta.
Kun koira näki Kaaron tulewan luoksensa, niin

se rohkaisi mielensä. Se oli kuten näytti laa-
hannut itsensä tähän paikkaan, saadakseen rau-
hassa kuolla metsän rinteessä, mutta kun nyt

osanottawainen ystäwä lähestyi, niin se heilntti
ystävällisesti waikka tosin heikosti häntäänsä ja
näytti haawoitettua säärtänsä. Ensin Kaaro
haisti haawaa, ja sitten se alkoi nuolla sitä.
Hetken aikaa sitä tehtyään se koetti auttaa poti-



lasta jaloille, mutta eläin parka ei tahtonut
woida edes seisoa, wielä »vähemmin liikkua pai-
kaltaan.

Mitä nyt oli tebtäwä? Muutamia hetkiä
mietittyään Kaaro jätti äkkiä sairaan towermsa
ja riensi kylään niin nopeasti kuin woi.

Heti kotiin tultuaan Kaaro juoksi siune,
jossa se tawallisesti sai ruokansa. Mutta nyt ei
sen astiassa ollut mitään. Se keksi pian toisen
keinon auttaakseen äsken löytämäänsä ystäwää
ja riensi sinne, jossa teurastaja miehineen paloit-
teli lihaa, jota seuraamana päiwänä piti myy-
tämän. Täällä se oli erittäin ystäwällinen ja
kohtelias isäntäänsä kohtaan, ja kun se katsoi
tarpeeksi mielyttäneensä häntä lempeyteen, niin
se nosti molemmat etukäpälänsä pöydanteelle ja
walitsi hywän lihakappaleen sekä tarttui siihen
hampaillaan.

~Kaaro, anna lihan olla!" isäntä huusi ko-
win ihmeissään, kun hän ei milloinkaan ennen
ollut nähnyt koiran tätä tekewän.

Kaaro ei juossut pois lihaftalasineen, waan
lähestyi nöyrästi isäntäänsä, heilutti häntäänsä
ja näytti pyytäwän saada pitää lihankappaleen,
jota se edelleen piti suussaan.

~Et sinä olekaan mikään tuhmuri", teuras-



taja sanoi, ~2—3 kilon painoinen lihankappale!
Ei, poikani, tämä ei sowi". Hän otti lihapalan
ja asetti sen paikoilleen.

Kaaro ulwoi walittawaisesti ja juoksi äkkiä
owesta ulos.

,Mikäs koiran nyt on?" teurastaja sanoi.
Ensimmäisen kerran se koetti ottaa tuoretta lihaa.
Minä tahtoisin mielelläni tietää tämän syytä".
Hän huusi koiran takaisin ja antoi sille lihan.

Kaaro haukahti iloisesti ja juoksi sitten heti
ulos myymälästä samoten pitkin tietä eteenpäin
Isäntä, joka lähti heti koiran perässä, saattoi
töin tuskin seurata sitä.

Koira oli pian saapunut haawoitetun towe-

rinsa luo, jolle se antoi lihapalan sekä laskeutui
lepäämään ja katseli hnomattawalla ilolla, kuinka
tuo nälkäinen koira pian alkoi hotkia tarjottua
lahjaa, johon ei tarwittu mitään tyrkyttämistä.
Kolme neljäsosaa oli silmänräpäyksessä syöty, ja
loput sai Kaaro, joka hywällä ruokahalulla nau-
titsi tähteet. Sen jälkeen se laskeutui tyytywäi-
senä äsken löytämänsä, sairaan towerin wiereen,
ja molemmat nukkuiwat pian.

Veuraawana aamuna Kaaro tuli kylään,
mukanaan kolmella jalalla hyppääwä koira, joka
oli kowin laiha. Tämän se ystävällisesti »vei



omaan koppiinsa, hankki sille luun- ja lihan-
tähteitä, piti siitä »veljellistä huolta ja hoiti sitä
kaikella taivalla, ennenkuin se itse seuraamana
aamuna alotti toimensa karjan wartijana. Wii-
kon kuluessa oli haawa, jonka teurastaja pesi
puhtaalla »vedellä ja sitoi, täydellisesti varautunut,
ja se oli warsin miellhttäwää nähdä, kun Kaaro
ensimmäisen kerran wei ystäwänsä kanssansa lai-
tumelle. Se hyppäsi, juoksi ja haukkui ilosta ja
näytti olewan maailman onnellisin koira.

Molemmat koirat oliwat siitä päiwästä eroit-
tamattomat ystäwät, ja kun ei kukaan omistaja
»vaatinut »vierasta koiraa, niin se sai jäädä teu-
rastajalle. Tämä »vieläpä rakennutti uuden koi-
rakopin, kun »vanha oli liian pieni molemmille
koirille, jotka joka yö makasiwat »vieritysten.

s>:s) Eräällä metsästäjällä oli kaksi metsä-
koiraa. Eräänä päiwänä toinen näistä tuli
juosten isännän luo, näytti hywin lewottomalta,
ja koetti kaikellaisilla merkeillä saada tätä seu-

raamaan itseään. -"Metsästäjä lähtikin, ja nyt
koira »vei isäntänsä sellaiseen paikkaan, jossa toi-
nen koira oli tarttunut ketunrautoihin, josta

isäntä luonnollisesti sm heti päästi.")

*) ~Te luärnlösas wän" 1894, siw. 6.
**) Meijcibergin kootuista teoksista.



4:s) Herra O. Roenilla oli kaksi nmoden

wanhaa koiranpenikkaa smälantilaisrotna. Nä-
mät leikkiwät eräänä päiwänä joen rannalla,
jossa oli tukkia, leikkiessä toinen sattui putoo-
inaan jokeen kahden tukin wälnn, niin ettei se
itse woinut päästä sieltä ylös. Toinen penikka
jnoksi silloin kotiin, joka oli lähellä, tapasi täällä
isäntänsä, koetti mitä kuwaawimmilla liikkeillä
saattaa häntä ymmärtämään, että jotakin oli
epäkunnossa, ja juoksi sitten edellä rantaan, jo-
hon isäntä sitä seurasi. Täällä löydettiin tuhot-
tunut penikka edelleen makaamassa tukkien wä-
lissä joessa sillä tawalla, että se warmaan olisi
pian heittänyt henkensä, jollei pikaista apua olisi
tullut. 5)

s:s) Warsowan kaupungissa Puolanmaalla
oli eläinlääkäri parantanut koiran, jonka jalka
oli taittunut. Jonkun ajan kuluttua koira tuli
takaisin saman lääkärin luo mukanaan toinen
koira, jota oli sama onnettomuus kohdannut.
Tällä tawalla lääkärin hoitoon uskottu koira
tulikin parannetuksi.

yhtäläinen tapaus sattui muutama wuosi ta-
kaperin myöskin Tukholman eläinlääkäriopistossa.

*) Einar Aas: ~Sjc>Miw og Intelligens hos Dyr"
siw. 98.



<>-s) Prefektin Sensin kaupungissa Ranskan
maalla metsäkoira näki kissan penikan, joka oli
hukkumaisillaan. Koira (narttu) hyppäsi heti we-
teen, pelasti eläinraukan sieltä ja kantoi sen
kotiinsa sekä hoiti ja imetti sitä knten omia peni-
koitaankin.

7:s) Tulwan sattuessa Madeiran saarella
1863 eräs tyttö peljästyneenä pudotti weteen
lapsen, jota hän kantoi. Seuraawana päiwänä
lapsi löydettiin kuiwalla maalla kaukana sieltä.
Sitä wartioitsi suuri koira, joka oli wetänyt lap-

sen weoestä ja täten pelastanut sen,"°)
8:s) Oberspree-joella lähellä Berliniä, Köpe-

nick'in ja Grunaun wälillä, tapahtui muutama
wuosi takaperin eräänä iltana, että eräs nuori
waimo, joka itse johti purjewenettä, ja jonka
ainoa seuralainen oli suuri Bernhardilaiskoira,
seikkasi jalusnuorat, ja kun samalla winha tuu-
lenpuuska kaatoi »veneen kyljelleen, niin hän me-
netti tasapainon ja putosi weteen. Hän koetti
saada weneen laidasta kiinni; mutta silmänrä-
päyksessä wene oli kulkenut pois, ja waimoraukka,
jota waatteet estiwät uimasta, ponnisti kaikki

woimansa pysyäkseen weden päällä. Turhaan

*) ~Djurwll!men" 1879, suu. 34.



koetti eräs lähellä olewa höyrylaiwa mlla hänen
awukseen; nnitta ei ollut yhtään pelastusvenettä
kunnossa, eikä höyrylaiwa ennättänyt kääntyä
sopiwaau suuntaan; mutta heti kun koira we-
neestä äkkäsi emäntänsä hädän, se heittäysi weteen
ja ui hänen luokseen. Tarttuen hampaillaan
hänen waatteisiinsa se ui rantaan päin hänen
kanssansa, mutta kun se oli kaukana, niin pelas-
tus näytti toiwottomalta. Koira oli hukkumai-
sillaan kuormineen, jota se ei kumminkaan pääs-
tänyt. Silloin tuli jnuri wiimmeisessä silmän-
räpäyksessä purjehtija, joka onnistui saamaan
ylös waimon ja uskollisen koiran sekä wei heidät
molemmat rantaan, jossa he »vähitellen siksi woi-
mistuiwat, että he woitiin wiedä kotiin,

Suureksi hyödyksi koirat owat sokeille. Kun
koira kuljettaa sokeata isäntäänsä, niin se ei jätä

häntä silmänräpäykseksikään. Ettei isäntä kaatuisi,
koira koettaa »välttää tungosta ja muita esineitä,
jotka owat tiellä, jota he kulkewat. Jos isäntä
on awun tarpeessa, niin se pysähtyy joka portille,
jossa se kokemuksesta tietää sellaista annettawan.
Koira koettaa myöskin kaikilla keinoillaan ottaa
osaa isäntänsä sekä iloon että suruun.

*) ~Djunvännen" 1883, siw. 95.



Kuuluisa eläintieteilijä Brehm lausuu koi-
ran ouunaiftniksista muuu muassa seuraawasti:
~Ei löydy mitään muuta eläintä, josta suurem-
malla syyllä kuin koirasta woitaisiin sanoa, että
ainoastaan puhetaito erottaa sen ihmisestä".

Hewoset.
Seuraawan kertomuksen on professori Clay-

pole Ohiosta kertonut englantilaiselle eläintietei-
lijälle George Romanes'ille. Ontario nimisellä
farnnlla lähellä Torontoa Amerikassa putosi far-
marin waimo, kun hänen piti mennä kapean
sillan yli, jossa oli ainoastaan muutamia lau-
toja, jokeen, jossa oli sangen sywää. Farmarin
hewonen, joka oli lähistössä laitumella, lähti
jokeen uimaan, tarttui hampaillaan hänen »vaat-

teisiinsa kiinni ja piti häntä ylhäällä, siksi että
apua ennätti tulla. Palkinnoksi tästä hewosta
sen jälkeen hoidettiin mitä Hellimmällä tawalla
eikä sitä milloinkaan käytetty missään raskaam-
massa työssä.

Kissat.
lm) Mosterhawnin kauppapaikassa Norjassa

eräs kissa synnytti 7 penikkaa, joista 3 sai elää,
nimittäin yksi koiras ja kaksi naaraskissaa. Nämät
kolme kissan penikkaa tuliwat henkilöille, jotka



asuiwat niin lähellä toisiaan, että nuo joka päiwä
saattoiwatkohdata toisensa. Jonkun ajan kuluttua
kumpikin sisarista sai 6 penikkaa. Näistä muut
tapettiin, paitsi 2, jotka jätettiin yksi kummalle-
kin äidille. Kun kissat huomasiwat heiltä näin
monta penikkaa ryöstetyiksi, niin toinen äideistä
otti penikkansa ja kantoi sen toisen äidin luo.
Sen jälkeen he »vuorotellen wartioiwat sillä ta-
woin, että, kun toinen oli poissa, toinen alitui-
sesti oli kotona penikoista waaria pitämässä.
Ne eiwät pitäneet mitään erotusta kummastakaan,
waan hoitiwat niitä samalla hellyydellä ja huo-
lella, kuin jos olisiwat olleet heidän omiaan, ja
jos molemmat äidit oliwat saapumilla, niin peni-
kat makasiwat heidän wälillään. *)

2:n) Komea angorakissa, jonka omisti eräs

herra lumelin Ranskan maalla, toi usein isän-
nälleen nälkäisiä n. k. willikissa-raukkoja ja jätti
ne hänen hywäntahtoiseen hoitoonsa. Sen wiim-
meksi tapahtuneita tekoja on seuraawa.

Tultuaan kyökkiin sellaisen onnettoman tur-
watin kanssa käy angorakissa naukuen edes ja
takaisin, hypäten ylös milloin missäkin, ikäänkuin
etsien jotakin. Isäntä, joka ei tässä suhteessa

*) Einar Aas: ~Sjaeleliw og intelligens hos Dyr",
siw. 175.



ole tottumaton, ymmärtää hänen tarkoituksensa
ja annattaa »vieraalle kissalle ruokaa. Angora-

kissa asettuu silloin hiljaa ja totisena turwattinsa
wiereen, siksi aikaa kuin tämä halukkaasti litkaisee
lihan ja maidon, joka sille on annettu. Sitten-
kuin tämä on rawittu, isäntä, s. o. angorakissa,
saattaa towerinsa owelle ja wieläpä rapuistakin
alas, jossa se sitten jättää tämän bywästi pa-
rilla keweällä etujalan lyönnillä ja muutamilla
hiljaisilla naukumisilla, ikäänkuin se tahtoisi sa-
noa: ~Nyt, toweri, olet saanut, mitä halusit,
mene nyt, ja terwetuloa toiste takaisin!"

Täten kutsuttuna se tuli sittemmin usein,
ja anqorakissa otti sen aina samalla tawalla
ivastaan. °^)

3:s) Paljoa ennen kuin mitään eläinsuoje-
lus-yhtiötä oli perustettu Ruotsissa, tapahtui
seuraama tapaus.

Eräs Tukholman etewimmistä lääkäreistä
oli eräänä iltana kotia tulossa, kun hän asun-
tonsa portilla kuuli tuskallista naukumista. War-
maankaan ei moni olisi tätä huomioonsa ottanut,
mutta tämä lääkäri oli harras eläinten ystäwä
ja hän ymmärsi sentähden heti, että kissan uau-

*) ~Rewue Scimtifique", 1«85.



kumisella oli kulkompi Kani kuin tawallisesti.
Kun hän pimeässä porttikäytävässä ei woinut
nähdä kissaa, niin hän huusi ystäwällisellä ää-
nellä: ,Ms, kis!" Heti hän tunsi, että jotakin
hiipi hänen luuksensa. Hän kumartui, sai kissan
kiinni, otti sen käsiwarrelleen ja wei sen muka-
naan huoneisiinsa, Kun hän sytytti walkean,
niin hän huomasi, ettei hän ollut erehtynyt siinä,
että tuo kolkko molliääni kissan naukumisessa oli
tuskan ilmausta, sillä sen oikea etujalka oli tait-
tunut, ja se tarwitsi siis lääkärin apua. Onneksi
kissa nyt oli kohdannut henkilön, joka sekä woi
että tahtoi auttaa sitä.

ILaikka jo oli myöhäistä illalla, niin tohtori
kutsutti sairashoitajattaren, jonka awulla hän
liistoi kipeän jalan, ja kun pieni ~inwaliidi",
joksi kissaa sitten kutsuttiin, tuli jälleen terweeksi,
niin ei se laisinkaan hankkinut lähtöä uudesta
kodistaau, jossa se wiihtyi erinomaisesti.

Waikka tohtori sanomissa ilmoitti kissan
kiinni ottamisesta, niin ei ketään omistajaa tullut
sitä waatimaan, joten se sai jäädä tänne.

Waikka tohtori mihin aikaan »vuorokaudesta
tahansa olisi tullut kotia, niin kissa aina tuli
hiwuttaen itseänsä häntä wastaan, uaukuen war-
sin toisessa äänilajissa, kuin kipeänä ollessa.



Tämä ilahutti tohtoria ja kissa sai ystäwyyttä
palkakseen.

Eräänä päiwänä kun tohtori, joka oli nuo-
rimies, tuli hiljaiseen kotoonsa ja tawallisuuden
mukaan oli saanut ainoat terwetuliaiset, jotka hä-
nelle annettiin, nimittäin kissan, niin hän huomasi,
ettei tällä ollut mitään lepoa, waan juoksi edes-
takaisin tohtorin vastaanottohuoneen ja salin
wälillä, jossa tohtori oli. Tohtori seurasi sitä
edelliseen, jossa hän näki uuden potilaan, mikä
tosin ei ollut tawallinen waan pieni walkoinm
kissanpoika. ~inwaliidi" oli kan-
tanut sen rappuja ylös; sillä muuten ei tämä
pienokainen, jonka molemmat takajalat oliwat
poikki, olisi woinut päästä siune, jossa se oli.
Tohtori tuli liikutetuksi ajatellessaan, kuinka sää-
liwäisesti ja awuliaasti hänen kissansa oli me-
netellyt, ja liistoi heti tämän pienen raukan jalat
ja hoiti sitä yleensä tarpeen mukaan.*)

4:s) Eräässä pienemmässä kaupungissa
Ruotsin maalla oli eräs kissa, jonka nimi oli
~Pikku", niin kiintynyt erääseen waimoon, joka
hoiti ja elätti sitä, että se, kun näki tämän mur-
heellisena ja wuodattawan kyyneliä, hyppäsi ha-

~De wärnlösas wän" siwu !iU.



nen polwelleen, pani molemmat etukäpälänsä
hänen hartioilleen ja pyyhki kielellään kyynelet,
jotka waluiwat hänen poskilleen.

Me huomaamme siis, että kissakin woi osot-
taa sääliä sekä ihmisiä että eläimiä kohtaan, ja
että wanha käsitys, että kissa on uskoton ja ka-
wala eläin, on wäärä. Tunnettu, lempeämieli-
nen eläintieteilijä Scheitlin sanoo myöskin tästä
eläimestä, ~jos kissa on kawala, niin se useim-
missa tapauksissa tulee henkensä »varjelemisesta.
Se, mikä ihmisen tekee kawalaksi, tekee myöskin
täydellisemmät eläimet kawaloiksi".

Lehmät.
Herra Daniel van Kerwel on kertonut seu-

raawaa: Wäkeä Gjermundnäs'in talosta Roms-
dalin amtissa Norjassa kohtasi kotomatkalla syk-
syllä päätalostaan Fremstod-laaksossa kowa myrs-
ky, kun he kulkiwat Tresfjordin poikki, niin että
monta hukkui, Msi mies, joka oli lehmäin hoi-
taja, pelastui kuitenkin siten, että yksi lehmä ui
hänen luokseen, niin että mies pääsi sen selkään,
jonka jälestä lehmä ui hänen kanssansa maalle.

Palkkioksi tästä lehmä sai elää siksi kuin se
kuoli »vanhuudesta.^)

*)° Einar Aas: ~Sjaeleliw oss Intelligens hos Dyr"
siw,



Rotat.

1:o) I. Kirkegaard Tanskan maalta kertoo
aikakauskirjan ~De wärnlösas wän" mukaan w.
1894, siwu 7, fturaawaa:

Lapsuuteni ajoilta muistan kauniin piirteen
eläinten elämästä, joka teki minun mieleeni sy-
wän »vaikutuksen ja on sittemmin poistumatto-
masti pysynyt muistossani.

Wanhempaini kotona meitä eräänä wuotena
rotat kowin waiwasiwat ja me koetimme kaikilla
keinoilla päästä »vapaiksi näistä harmillisista pie-
nistä wieraista. Muitten muassa olimme osta-
neet tuollaisen tawallisen hiirenloukun rautalan-
gasta, jotka owat wähän linnunhäkin kaltaisia.
Rotat tunkeutumat helposti sinne aukon ympärille
sisäänpäin taiwutettujen rautalankain wälistä.
Tämän ne tekemät saadakseen syötin, joka on

satimen keskellä, mutta sisälle tultuaan ne eiwät
enään woi päästä pois, kun piikit owat wastassa
estämässä. Näitä satamia ei kumminkaan woi
suosittaa, sillä pyydystettyjen eläinten täytyy kär-
siä kauheata, usein tuntikausia kestäwää kuolin-
tuskaa, eiwätkä ne sitäpaitsi mene paremmin näi-

hin satimiin kuin wanhoihin tawallisiin, joissa
ne silmänräpäyksessä kuolewat.



Me olimme kumminkin ostaneet sellaisen, ja
asetimme sen minun sänkyni alle toiseen ullakko-
kamariin. Kun minä illalla tulin sinne, niin oli
siinä kaksi rottaa, jotka epätoiwoisina juoksiwat
ympäri koettaen päästä ulos rautalankain »vä-
listä. Se on minulle tähän asti pysynyt selit-
tämättömänä asiana, miten minä woin menetellä
niin julmasti, kuin silloin. Menemättä upotta-
maan rottia weteen otin kynäweitseui ja pistin
sillä toista pyydystettyä eläintä kaulaan, joka
juoksi ympäri ja kuolintuskan woi selwästi ha-
waita sen silmissä. Toinen rotta pysähtyi heti

- waikka tosin uskottomalta tuntuu — ja alkoi
nuoleskella haawoitettua toweriaan, joka makasi
seljallaan weitsi wielä kaulassa jälellä. Säälin
»valtaamana ja omantunnon ja katumuksen wai-
kutuksesta »vedin weitsen haawasta ja awasin
satimen owen, mutta laupias pieni rotta ei kum-
minkaan juossut pois towerinsa luota, waan
nuoleskeli yhä kuolewaista, kunnes minä »vihdoin
pudistin sen ulos satimesta.

2m) Eräs henkilö oli rotansatimessa, joka
oli äskmkerrottua tekoa, eräänä iltapäiwänä saa-
nut pienen rotan. Kun hän oli kuullut puhut-
tawan, että yön pimeydessä useita rottia tulee
pitämään »vangitulle towerilleen seuraa, niin hän



antoi rotan olla satimessa yön yli nähdäkseen,
josko tässä asiassa oli mitään perää.

Seuraawana aamuna hän heti ensimäiseksi
meni rotan satimelle, ja hän näki edellisenä iltana
pyydystetyn rotan edelleen tnrhaan juokseman
satimessa; mutta siinä oli sen ohessa tusina pie-
niä paperilappuja, ja satimen ylemmässä aukossa,
josta rottien täytyi mennä alas tullakseen siihen,
oli kuollut rotta. Tämä oli aukon kautta mie-
nyt wangille paperilaput, tahtoen marinaankin
tehdä »vankeuden helpommaksi taikka myöskin
näitten kautta tehdä tomerille pelastuksen mah-
dolliseksi. Luultawasti se myöskin oli hampail-
laan koettanut kuljettaa siivulle eli taiwuttaa
tieltä pois aukon metallilautoja, mutta oli tässä
pelastustyössä itse menettänyt henkensä niskaansa
saamista haawoista toisella puolella olemien rau-

talankain piikeistä. *)

Löytyy monia sellaisia esimerkkejä, että so-
keita rottia omat näkemät towerit taluttaneet,
joka toisinaan on tapahtunut niin, että sokea ja
näkemä rotta omat pitäneet suussaan samaa
kortta. Myöskin rotat omat yleensä siitä tun-
netut, että auttamat toisiansa taistelussa waa-
rallisia wihollisia ivastaan.

-) ~Djurwämien" 1888, siw. 93.



Näistä esitellyistä kertomuksista me nyt
näemme, kuinka eläimet moimat olla uhraawai-
sia ja osottaa sääliä kärsimiä olennotta kohtaan.
Eiköhän ihmisellä ole jotakin oppimista näistäkin?

Wiioes luku.

Mielnmiys, Mimmmisuus.
Apinat.

Apinat owat aina hywin maromaisia. Ne

walitsewat tawallisesti asuinpaikakseen tiheimmät
metsät, joissa tuskin kukaan ihminen woi kulkea.
Sitäpaitsi asetetaan aina yksi heistä wartijaksi
jollekin korkealle paikalle, ja heti kun tämä huo-
maa jonkun waaran, niiu se huutaa, ja koko
joukko pakenee ihmeteltäwän nopeasti.

Ncnger kertoo, kun hän ensi kerran antoi
munia apiuoilleen Paraguayssa, niin ne löimät
ue siten rikki, että suuri osa sisällyksestä meni

hukkaan. Kun ne seuraamalla kerralla sauvat
muuia, min ne sitäwastoin löiwät sangen hiljaa
mnnan toisen pään jotakin komaa esinettä masten
ja kuorimat sitteu sormillaan munan.



Jos apina on wnollut itselleen haaioai: »veit-
sellä, niin ei se cnään jnnri mielellään koske sel-
laiseen ascesen, taikka, jos se koskeekin, niin se
tapahtuu snnrimmalla warowaisnudella.

Eräs benkilö antoi »sein eräälle apinalle
sokerinpalan, paperiin käärittynä. Kerran l>än
sokerin obessa elmvän ampiaisen paperiin
nähdäkseen, kninla avilva sellaisessa kokeessa käyt-
täytyisi. Mitään palma aawistamatonta apinaa
pisti mehiläinen, joka ehkä Innli apinaa syylli-
seksi siihen, että hän oli paperiin kääritty. Siitä
väiwästä alkaen apina ei uskaltanut awata sel-
laista paperia ensin tarkasti kunlematta, josko
mehiläistä oli siellä sisällä.

Walnwut de Bomare wäittää, että mehi-
läisillä on aawistus eli tietäwät ennakolta, mil-
loin tnlee rajuilma, ja että ne silloin Inonnolli-
sesta warowaisnndesta, ennenkuin vilwet kokoon-
tumat, rieutäwät pesiinsä.

Mehiläiset.

Karja.

Kun karja on ulkona laitumella ja hnomaa
pilwen, jota tietää nkkosta tahi rankkasadetta,



niin se rientää kotia ja nawettaan sisälle, joka
osoittaa sekä mielewyyttä että warowaisuutta.

Norsut.
I:n> kapteeni Slnpp kertoo kirjassaan

~Irindringer" seuraawan tapauksen, jossa hän
on ollut osallisena: ,Marssiessaan »vuorisessa
seudussa Juliassa hau»tuli joukkoineen, jolla oli
kanuunoita mukanaan, jyrkälle nousulle. Tehdäk-
seen nousemisen helpommaksi norsuille, joilla oli
raskaat kuormat, he tekiwät tukeista jonkinlaiset
raput. Kun kaikki oli walmisua, niin ensimmäi-
nen norsn wietiin sinne. Norsn katsoi ylöspäin,
pudisti päätänsä, ja kun ajaja kehoitti sitä me-

nemään eteenpäin, niin se huusi surkeasti. ~En
epäile", kapteeni Shipp sanoo, ~että tämä wiisas
eläin saattoi arwostella, josko nämät omituiset
raput kestiwät tahi ei".

Sittenkuin niitä wähän oli korjattu, niin se
näytti halukkaammin lähestywän ja alkoi koetella
tukkeja kärsällään, ja sen tehtyään se suurimmalla
warowaisuudella pani toisen etujalkausa esille.
Sillä tawalla se jatkoi jokaisen astimen tarkas-
tamista, ennenknin se astui sille. Kerran se py-
sähtyi eikä tahtonut mennä eteenpäin. Eiwät
kehoittawimmat hundot, joita norsut muuten niin



rakastamat, eikä ankaruus saaneet sitä jatkamaan.

Silloin tukkeja wielä wähän korjattiin, ja tähän
norsu näytti tyytymän, joten se nyt pysähtymättä
pääsi wiwrcn huipulle. °'°°)

2m) Nenera Kalamassa on willinorsuilla
kuiwana unioden aikana työläs meden saanti, ja
ne kokoontumat siitä syystä suurissa joukoissa
sellaisiin paikkoihin, joissa löytyy mettä. Norja-
lainen majuri Skinner, jonka asema oli lähellä
pientä järmeä siinä seudussa, oli saannt tietää,
että norsnjoukko oli siellä. Hän päätti sentähden
pitää Maaria niitteu liikkeistä ja nousi sentähden
korkeaan pnuhun noin 400 metrin pääliäu jär-
mestä. Oli kuutamoyö, ja kahden tunnin odo-
tuksen perästä hän näki suuren norsun tnlewan
metsästä ja suurella warumaisuudella meuemän
amoimen kentän poikki, kuunes se oli noiu 100
metrin päässä medestä. Siinä se seisoi aiman
hiljaa, eitä mnusta joukosta knulnuut ääntäkään.
Sen jälkeen uorsu meni kolme kertaa eteenpäin,
jonka se jälleen seisoi hiljaa liikkumatto-
masti, sitten se meni rannalle mutta ei juonut
mitään Maan seisoi kuuunellen muutamia minuu-
teja, kääntyi sitten hitaasti ja meni Marowaisesti

*) (Sinar Aas: ~©jae(e(in> og Intelligens hos Dyr"
fin). 128.



takaisin siihen paikkaan metsässä, josta oli tullui.
Täältä se toi 5 norsua, jotka se asetti muuta-
man metrin Päähän »vedestä. Sitten se palasi
metsään ja kokosi koko joukon, joita luultawasti
oli 80 ja 100 waiheilla, ja johdatti sen suurim-
malla warowaisuudella awounen kentän poikki
noitten 5 etuwartijan luo. Tänne se jätti nämät
silmänräpäykseksi, ryhtyäkseen jälleen tarkastele-
maan weden lähestöä. Kun se »viimmein arweli,
että sentu oli rauhallista, niin se antoi selwän
merkin etenemiseksi. Samassa silmänräpäyksessä
koko joukko syöksyi eteenpäin Marsin päinwastai-
sella tawalla, eikä enään niin warowaisesti kuin
äsken, ja majuri Skinner arwelee, että tämä
menettelytapa on ennen sowittu norsujen kesken,
ja että ensimmäinen norsu joukon johtajanakäytti
jonkunlaista »vastuunalaista attvokkaisuutta. *)

On huoinattil, että norsut ukkosen ilmalla
menewät pois tawallisista olopaikoistaan metsässä
ja pysywät, niinkauwan kuin ukkosta kestää,
awoimilla teutillä. Waikka norsut eiwät osaa
fysiikkaa, niin sellaisen menettelyn ei wälttamät-
tömästi tarwitse johtua »vaistosta waan »voi sen-
ohessa todistaa sekä mielewyyttä ja »varowai-

Einar Aas: ~Sjaeleliw og intelligens hos Dyr",
siw. 131.



suutta, joka perustuu siihen kokemukseen, Mä
ukkonen useimmin lyö alas metsissä kuiu awoi-
milla kentillä.")

Limtut.

Wihriäwarpuset. Mmät linnut osoit-
tamat suurta warowaisuutta rakentaessaan pest-
ään, kun ne laatiwat närnät niin heikoille oksille,
etteiwät ne woi kestää petolintuja, jotka muuten

ehkä tahtoisiwat ottaa sieltä poikaset.
Warekset. Jokainen, joka on koettanut

ampua wareksia, tietää kokemuksesta, kuinka mer-
killisen warowaisia ne owat. Heti kun ne näke-
wät jonknu pyssyllä warustetun henkilön, niin
ne pitäwät siitä waarin, etteiwät tnle ampuwä-
liin, jutawastoin ne, jos ihmisellä ci ole Pyssyä,
waan aiuoastaau sauwa kädessä, lewollisesti
pysywät paikassaan, siksi että hau tnlee warsiu
lähelle niitä. Jos soudetaau tnkkilantan ohi, joka
on täynnä wareksia, niin ne owat »varsin lewol-
lisia. Ne owat siis kokemuksesta oppineet, ettei
niillä sellaisissa olosuhteissa ole mitään peljättä-

wÄä, jos wene sitäwastoin pysähtyy, niin ne lun-

*) Einar Aas: ~Sjaeleliw og Intelligens hos Dyr"
siw, 137. '



lelvat waaran olcwan ja rientäwät lentämään
ampuwälm ulkopuolelle. *)

Leiwot. Jos leiwot epäilewät, että joku
hakee heidän pesäänsä, niin ne lcntäwät warsin
päinwastaiseen suuntaan, taikka myöskin liitäwät
suoraan ylös ilmaan, eiwätkä palaa pesään, en-
nenkuin arwelewat waaran oleirMn ohitse, joka
siis todistaa sekä warowaisuutta että mielewyyttä.

Til h it, Ätäittenkin pesiä on warsin wai-
kea löytää, koska ne aina lähtewät niistä, ennen-

kuin tullaan lähelle.
Lepinkäiset. Nämät linnut warustawat

pesänsä piikeillä, ettei kukaan woisi ottaa niitä,
ainakaan pistämättä itseään.

Koirat.

Koira haistaa jo kaukaa, kun joku waara
uhkaa, ja kääntyy siinä tapauksessa warowai-
sesti takaisin. Monia onnettomuuksia olisi wäl-
tetty, jos ihminen, esim. wnorille noustessa, olisi
totellut seuraamainsa koirain waroituksia eikä
väistä huolimatta astunut outtoihin lnmilawii-
neihin, joitten alle owat tulleet eläwinä hauda-
tuiksi.

*) Einar Aas: ~Sjaeleliw og Intelligens hos Dyr"
M. 299.



Hewoset.
Moni ihminen saa kiittää he»vosensa »varo-

»vaisuutta, kun hän on tullut hengissä kotiin
»vaarallisilta matkoilta jääpeitteisten järwicn yli.
Ainoastaan yhden esimerkin tahdoimne tässä ker-
toa. Erään herran piti rouwausa ja pienen tyt-
tärensä kanssa matkustaa awoimessa reessä suu-
renpuolisen järwen yli. Oli ilta, ja oli nonssut
sakea sumu, niin että oli »vaikea osata oikeata
tietä, »varsinkin kuu monia teitä risteili lnmessa.
Äkkiä l,ewonen pysähtyi eikä tahtonut isäntänsä
kehoituksesta huolimatta mennä eteenpäin. Renkiä,
joka ajoi perässä toisessa reessä, huudettiin otta-
macm selwää tämän syystä, ja silloin huomattiin,
että pari kyynärää hewosen edessä oli aivointa
»vettä, ja ettei »vaaralta hukkua »voitu kulkea as-
keltakaan eteenpäin. Hewonen pelasti siis »varo-
»vaisuudellaan ei ainoastaan omaa, waan myös-
kin kolmen ihmisen hengeu.

Hywin warowainen on esimerkiksi tamma,
ettei »vaan millään tawalla »vahingoittaisi pientä
äskmsyntynyttä »varsaansa.

Kun hewonen näkee tiellä, jota se usein on
ennen kulkenut, jonkun uuden esineen, niin se
lähestyy sitä warowaisesti, ja jos sallitaan, niin



se tutkii tarkasti sitä, ennenkuin se uskaltaa sitä
lähestyä. Jos sitä tästä estetään, niin se tawal-
lisesti syöksyy kowaa wauhtia pelkäämänsä esineen
ohitse, taikka kääntyy takaisin »välttääkseen sitä.

Min tapahtui esim. muutamia »vuosia taka-
perin, kun pari henkilöä matkusti Gudbrandiu-
laakson läpi Norjassa, että hewoset, jotka ennen
oliwat kulkeneet lewollisesti ja kernaasti, silmän-
räpäyksessä kääntyuvät ympäri waunuineen ja
matkustajineen. Heti kun ajaja oli kääntänyt
hewoset ja ajvpelit oikeaan suuntaan, niin hewoset
tekiwät taasen saman liikkeen. Pari lähellä työs-
kentelewää miestä tuli silloin pyydettäissä awuksi
ja käweliwät yksi kummallakin puolella hewosia
ja taluttiwat niitä rauhoittawin sanoin heidän
pelkäämän esineen, tien »vieressä olelvan ki»ven
ohi, joka oli siihen »vyörynyt lähellä olewalta
wuorelta. Sitten he»voset meniivät eteenpäin yhtä
kernaasti kuin ennenkin.

Kissat.
Nämät eläimet owat erittäin warowaisia.

Aina kun kissa uskaltaa mennä ulos, niin se
tnlkcc warowaisilla, hitailla askelilla ja katselee
ympärilleen kaikille summille, peljästyen pienin-
täkin yllätystä.



Peurat.
Samoin kuin apiuat ja norsut, kun ne elä-

wät wapaudessa, peuratkin »villissä tilassa yhty-
wÄt joukoiksi, ja kuten edellämainitut eläimet, niin
peuratkin ryhtywät määrättyihin »varokeinoihin
sekä matkoillaan että maata pannessaan, ettei »vi-

holliset heitä yllättäisi. Jälkimäisessä tapauksessa
eli leivolle mennessä yksi eli useampi niistä pitää
wahtia, toisten rauhassa lewätessä. Kun waara
uhkaa, niin wartija nonsee äkkiä ylös, kääntää
päätänsä sille suunnalle, josta se luulee, uäkee
tahi haistou kautta aawistaa waaran tulc»uan
(peuralla on nimittäin tarkka haisto) ja karkaa
sitten pois koko joukon seuraamana.

Warowaisuus ja mielewyys owat hyiueitä,
joita nuorisolla Harmoin on, koska ne owat ko-

kemuksen hedelmiä, joita wnosien kuluessa »vasta
saawutetaan, mutta juuri sentähoen on hyödyl-
listä esittää nuorille esimerkkejä, jotka kääntäwät
heitä tekemään selkoa teoistansa sekä warowai-
suuden ja mielewyyden kautta koettamaan »oält-
tää erehdyksiä, joita mnuten ehkä koko elämänsä
ajan saisiwat katkerasti katua. Ei ole suinkaan
tarkoituksena tämän kautta nuorisossa herättää
epäilykseen asti menewää warowaisuutta, joka



epäilee kaikkia ja aina pelkää tulewansa petetyksi,
ci myöskään arkuutta, niin että nuoret wähim-
mässäkin waarassa arkoina wetäytyisiwät takaisin.
Me tahdomme ainoastaan waroittaa waromatto-
masta ja turhanpäi>väisestä waaroihin heittäyty-
nnsestä; joka usein tapahtuu sekä fyysillisessä että,

silveellisissä suhteessa.

Kuudes luku.

Smmmwllijuus, jalomielisyys.
Norsut.

Helmikuussa wuonna 1870 matkusteli eräs
eurooppalainen waimoineen Ceylonilla. Mies
itse ratsasti pienellä hewosella, jotawastoin hänen
waiiuonsa ja tämän siinä maassa syntynyt pal-
welijatar nmtkusti »vaunuissa, jotka oliwat pei-
tetyt palmunlchdillä, ja kaksi härkää oli niitä

wetämässä. Tie, jota kuljettiin, oli aiuoastaau
kapea polku sywässä sannassa pitkin merenrantaa.

Tie kulki osaksi yli penikulman pituisen
awoimeu tasangon poikki, jota toisella puolella
rajoitti suuri metsä ja toisella meri, mistä se oli



eroitettu ainoastaan matalan wiitikon kautta,
joitten seassa kaswoi muutamia suurempia puita.

Toisinaan tim keskeyttiwät meren lahdet, jotka

hietasärkkäin kautta oluvat muuttuneet erisnurui-
siksi järwiksi.

Kun rattaat sywässä saunassa kulkiwat kil-
pikonnan tawoin — hitaasti ja wakawasti —,

niin herra mieluummin tahtoi koettaa,metsästys-
onueaan kanerivikossa muutanmin siinä maassa
syntyneitten miesten kanssa, kuin seurata rattai-
ta, Marsinkin kun oli wiileä aamuaika. Äkkiä
hän näki suureu norsun jonkun matkan päässä
tulewan. esille wiidikosta rannalla sekä kulkewan
hietasärkän yli, joka eroitti kaksi järweä toisis-
taan. Ilman muuta hän tähtäsi ja laukasi eläintä
kohden. Hän näki luodiu sattuwan uorsuun,
kuuli kumeaa ääntä ja näki norsun nuolen no-
peudella kääntywän ympäri ja katoawan samaau
näreistöön, josta se oli tullut, sekä sitten mene-
wän järween ja laskeiuvan »veteen pesemään haa-
waansa. Hetken perästä se nousi ylös ja näky-
mättä huomaawan matkustawaisia se kätkeytyi
pensastoon, ja nämät luullen näkemänsä sen
wiimmeisen kerran jatkoiwat lewollisesti ja huo-
letonna matkaansa eteenpäin, jonka ohessa herra
ampui mitä sattui, kunnes hän »väsyi ja antoi



pyssynsä eräälle nnelnstään, Toista ftienenlpää
pyssyä kantoi 15 »vuotias poika niineltä Naga-
many, Herra ratsasti nyt taasen »vannnjen edel-
lä, ja he olilvat kulkeneet noin ',/,, penikulmaa
siitä paikasta, jossa he ensi kerran oliwat näh-
neet norsnn, kiln herran äkkiä pvsäutti hänen
»oäkensa Ininto ja kirkuminen, jotka hajaantuuvat
eri suunnille; ja knn hän katsoi ympärilleen syytä
tähän, niin hän huomasi tawattoman snuren
norsun, jota kärsä pystyssä tuli lmntä »vastaan
»viidikosta. Norsu knlki nopeasti eteenpäin ja
nosti jalkojansa korkealle tömisevillä liikkeillä,
ikäänkuin harjoitcllakseen sitä, jota hän aitoi teh-
dä, kun saisi »vihollisensa käsiinsä. Se oli näh-
täwästi jo hywän aikaa sitten tnllnt tänne ja oli
täällä pensastossa odottanut häntä ja ainoastaan
häntä, joka näkyi siitä, että se antoi knväärillä
»varustetun miehen ja pyssyllä warnstetun pojan,
jotka kulkiwat mattueen etupäässä, hätyyttämättä
kulkea piilopaikan ohi, jotawastoin se rajusti
ryntäsi sen henkilön kimppnnn, joka oli häntä
ammumntt. Täten se sclwästi osoitti, pitäwänsä

häntä todellisena syypäänä saamaansa haawaan.
He»vosta, joka oli pelosta »varsin nupnnnt,

ci »voitu saada menemään paikastaan hnolimatta
ratsastaja!» ponnistnksista ja yhtä turhat oliwat



ratsumiehen hnndot palwelijalleen, joka kantoi
kiwääriä, että hän toisi sen hauelle, siliä tämä
noudatti lansetta pelastakoon itsensä ken taitaa",
ja oli yhdessä mnnn palweliiajoukon kanssa ka-
donnut wiidikkoon. Poikkeuksen tästä teki kum-
minkin Nagomany, edellä mainittu poika, joka
oli ainoa seurueesta, kuiu rohkeni syöstä esiin
torjumaan uhkaawaa waaraa, mutta hau tnli
heitetyksi kumoon ja kaatuessa toinen käsnoarsi
oli mennyt sijoiltaan pois. Pieni banlipyssy,
jota hau kantoi, tnli rikki muserretuksi.

Herra ei tieunyt nyt mnuta neuwoa kuin
heittäytyä hewosen selästä ja kätkeytyä sen taakse.
Mutta fe oli turhaa, sillä menemällä sen ympäri
norsu selwästi osoitti, että hän tahtoi musertaa
ratsastajan eikä hewosta. Nyt ei ollut muitta

keinoa, kuin lähteä käpälämäkee», kuteu on tapa

sanoa, pelastaakseen, jos mahdollista, henkeään
Tästä oli tnmminkm hywin wähän toiwoa suu-
rella ja ftnuttouialla tasangolla, ainakaan niin
suuria puita ei ollut, että ne olisiwat kestäneet
norsuu pudistuksia, edellyttäen että ahdistettu
berra olisi ennättänyt kiiwetä sinne. Kuitenkin
hän juokn ivoimainsa mukaan ja koetti käänty-
mällä sinne tänne »voittaa aikaa, mutta heti knn
hän teki käännöksen, niin norsukiu kääutyi, ja



wiimmein herra luiskahti ja kompastui. Nyt
hän luuli loppunsa lähestyneen, ja hänen »viim-
memen hawaintonsa oli se, että norsu tuli hänen
kohdalleen ja nosti suuret jalkansa musertaaksecn
häntä. Samalla hän menetti tajuntansa.

Kun hän muutamien sekuntieu kuluttua jäl-
leen tuli tajuntaan, niin hän suureksi hämmäs-

tyksekseen oli kokonaan »vahingoittumatta, ja kun
hän katsoi ympärilleen nähdäkseen »vainoojaansa,
niin hän näki tämän »varsin rauhallisesti tallus-
tawau poispäin kentällä.

Herran lvaimo, joka oli ollut ainoastaan
muutaman sadan jalan päässä ja sieltä nähnyt
kohtauksen, kertoi sitten, wielä wapisewalla äänel-
lä, että juuri samassa silmänräpäyksessä, kun
hänen miehensä kaatui kumoou, uorsu oli pysäh-
tynyt juuri hänen kohdalleen, nostanut uhkaa-
wasti toisen etujalkansa, seisonut sillä tawalla
muutamia sekunteja, ja sitten häntä laisinkaan
»vahingoittamatta mennyt tiehensä.

Mitä tämä suuri eläin silloin itsekseen mietti,
sitä ei kukaan tiedä, mutta siltä näytti, kuin nor-

su olisi katsonut rangaisncensa tarpeeksi wihol-
listansa, ja kun se nyt tuntien suuremman »voi-

mansa sääli tätä heikkoa, pientä ihmis-olentoa,
joka siinä makasi awutonna hänen jalkainsa edessä.



niin se jalomielisyydessään antoi hänelle labjaksi

hänen bentensä.
Sielunsa pohjasta kiittäen Jumalaa ihmeel-

lisestä pelastuksestansa tämä matkustawainen
herra lupasi itsekseen, ettei enää milloinkaan am-
mu norsuja. *)

Koirat.

lm) Donaghadeessa, Islannin itärannalla,
kaksi koiraa, toinen newsounolantilainen ja toi-
nen lahtarinkoira, jotka muuten oliwat ystäwyy-

dessä keskenään, taisteli kowasti luupalasta.
Taistellessa molemmat sankarit putosiwat kor-
kealta sillalta sywään jokeen. Newfoundlantilai-
nen, joka, kuten kaikki sen rotuiset koirat, oli
hywä uimaan, ui heti rannalle ja oli juuri pois
menossa, pudistettuaan weden itsestään, kun se
näki wastustajansa, lahtarinkoiran, joka ei ollut
yhtä hywä uimaan, olewan hukkumaisillaan.
Newfoundlantilaisen waltasi silloin jalo tunne,
se heittäytyi heti takaisin weteen, tarttui ham-
paillaan lahtarinkoiran kaulahihnaan ja wei sen
onnellisesti maihin. Tämän jälkeen seurasi to-
della liikuttama kiitollisuuskohtaus. Koirat eiwät
sen jälkeen milloinkaan enään tapelleet, ja ne

*) ~Djurwä!men" 1889, siw. 30.



oliwat melkein aina yhdessä. Onnettomuudeksi
newfoundlantilainen sittemmin musertui raskas-
kuormaisen waununpyörän alle, ja toinen koira
oli tästä pitkän aikaa warsin eftätoiwoissaan, *)

Hm) Eräällä herra WM Tukholmassa oli
kymmenkunta wuotta sitten naaraskoira nimeltä
Topsi, mutta kun hän eräänä kesänä aikoi läh-
teä ulkomaille, niin hän jätti koiransa hoidetta-
»vaksi erääseen kalastajaperheeseen Wärmdönissä,
joka ei ole kaukana Tukholmasta. Siinä per-
heessä oli entiseltä kissa, joka nähtäwästi piti
»vieraan tuloa omain oikeuksiensa rajoittamisena.
Kissa oli siis ensi hetkestä asti wihollismielinen
koiralle. Nihollisuus wieläpä kaswoi sittemmin,
niin että Topsilla alituisesti oli kissan kynsistä
merkkejä. Kun kalastajan waimo pelkäsi, että
Topsi menettäisi silmänsä kissan kautta, ja hän
odotti hyivää maksua koiran elatuksesta, jos se
nimittäin Pysyisi »vahingoittumattomana, niin
»vaimo päätti hukuttaa kissan pistämällä sen
pussiin ja riensi sitten kissaraukka mukanaan tu-
wan lähellä olewan jättven rantaan. Hän sal-
pasi Topsin siksi aikaa kamariin, sillä koira näytti
lewottomalta ja ulwoi kauheasti katsellessaan

*) Maxemilian Perty: ~Nber das Seelenleben der
Thiere", Lps. 1876.



waimon puuhaa. Heti yksin jäätyään Topsi hyp-
päsi akkunan edessä olemalle pöydälle ja näki
kuinka emäntä paiskasi sidotun pussin järween.

Mt' äkkiä Topsi hyppäsi ulos akkunan ruudus-
ta, joka särkyi kappaleiksi, ja muutamalla hyp-
päyksellä se saapui rantaan, lähti uimaan ja

sukelsi weteen, Muntamain minuuttien kuluttua
näkyi Topsi taasen kantaen pussia ja laski sen
riemuiten rannalle.

Josko waimo oli huonosti sitonut pussin
taikka Topsin hywät hampaat sen aukasiwat, jää-
köön se sanomatta, mutta niin kumminkin käwi,
että kissa ensiksi pisti ulos päänsä ja toisen etu-
jalkansa wankeudestaan ja sitten koko ruumiinsa
sekä riensi sitten lähimpään metsään, johon Topsi
kiiruusti sitä seurasi. Mitä täällä tapahtui mo-
lempain eläinten »välillä, sitä ei kukaan tiedä,
mutta se on warma, että koira ja kissa sittem-
min koko kesän eliwät yhdessä hywinä ystäwinä,
kunnes Topsin isäntä tuli kotiin ja eroitti ne

toisistaan. *)

3:s) Eräässä Saksanmaan kaupungissa lä-
hellä Königsbergiä oli eräässä perheessä kissa ja
koira, jälkimäinen oli mäyräkoiran sukua. Nämät

*) ~Djurwännen" 1885, siw. 15.



molemmat eläimet eiwät woineet sopia keskenääi:,
waan eliwät usein riidassa toistensa kanssa. Koi-
ralla oli makuupaikkanaan kyökissä olewa kori,
jotawastoin kissa, sittenkuin walkea oli sammu-
tettu, tawallisesti kiipesi erääseen kuiwaus-uuniksi
laadittuun paikkaan, joka oli warsinaisen uunin
tasalla, ja jonka paikan woi luukulla sulkea.

Eräänä päiwänä oli kissa iltapäiwällä ta-

wallisuuden mukaan mennyt tähän lempipaik-
kaansa, jolloin eräs myöhästynyt päiwälliswieras
saapui. Sytytettiin jälleen walkea uuniin ja
kuuvausuunin luukku pantiin kiinni kissaa laisin-
kaan muistamatta.

Koko perhe ja myöskin palwelijat oliwat
yläkerrassa, kun kyökistä äkkiä kuultiin rajua

haukkumista ja ulwontaa, joka tuli yhä kowa-
äänisemmäksi ja walittawammaksi. Emäntä riensi
alas kyökkiiu ottamaan selwää tämän syystä ja

huomasi nyt, kuinka koira, lakkaamatta tuskalli-
sesti walittaen, juoksi edestakaisin kuiwaus-uunin
edessä. Hän awasi luukun ja uunista ryömi

unhotettu kissaparka surkeassa tilassa. Turkki
oli kärwentynyt ja käpälät pahasti poltetut. Koira
otti silloin heti kissan niskanahasta kiinni, kantoi
sen hänen koriinsa ja nuoleskeli useita tunteja

entisen »vihollisensa käpäliä.



Silläwälin oli lähetetty noutamaan eläin-
lääkäriä, mutta kun tämä saapui ja näki koiran
loimittawan laupeuden työtään, niin hänen mie-
lestään ei parempaa lääkäriä woitu kissalle saa-
da, kuin tämä wäsymättömästi nuolewa koira.
Palohaawat oliwat kumminkin niin pahoja, että
eläinlääkäri epäili kissan parantumista. Koira
ei kumminkaan wäsynyt, eikä syönyt ruokaansa,
ennenkuin kissa oli syönyt ihan tarpeekseen. Wiim-
meksi mainittu tuli kumminkin terweeksi, ja sit-
temmin nuo entiset wihamiehet eliwät parhaassa
sowussa keskenään. °")

4:s) Eräs henkilö Sterk'issä (Meurthe et
Moselle) aikoi hukuttaa koiransa ja wei sen siitä
syystä mukanaan weneessä, sitoi sitten koiran
kaulaan nuoran, jonka toiseen päähän hän oli
solminnut ison kiwen ja heitti koiran jokeen.
Eläin katosi aluksi sywyyteen, johon sitä weti
kiwen paino, mutta nuora katkesi ja koira tuli
taasen weoen päälle sekä yritti päästä »veneeseen;
kolme kertaa isäntä ajoi sen pois toisella airolla.
Mutta kun ei tämä onnistunut, niin tämä jul-
ma mies koetti lyömällä koiraa päähän saada
sen hengiltä, mutta menetti tasapainonsa ja kaa-

*) Sanoin. ~Wärt Land." 1892.



tui weteen. Nyt saatiin nähdä omituinen näky,
huolimatta rääkkäyksestä, jota koira sai kokea
julman isäntänsä puolelta, se oli kyllin jalomieli-
nen rientämään tätä heti auttamaan ja onnistui,
»vaikka olikin wäsynyt taistelusta oman henkensä
puolesta ja alituisesta maarasta joutua wirran
waltaan, saamaan hänet maihin. Koira pelasti
tietysti tämän kautta oman henkensäkin. *)

s:s) Eräässä kauniissa seudussa pohjois-
Englannissa, jossa on laaja näköala pyöreäin
kumpujen, hymyilewäin laaksojen ja sinne tänne
luikertaman pienen joen yli, on wanha komea
herraskartano, hawu- ja lehtimetsän keskellä, ra-
kennettu göötiläiseen rakennustapaan, waikka osaksi
nykyisen omistajansa kreiwi Wilhelm von Pm
uudistamassa kunnossa, joka täällä kahden pie-
nen poikansa kanssa elää hiljaista ja yksinker-
taista elämää, erillään suuresta maailmasta mutta
erittäin rakkaan, nuorena kuolleen, puolisonsa
haudan lähellä. Linnaa ympäröi suuri puisto
ja puutarha ja puistossa sywä kalalammikko.
Kreiwin ja hänen pienten poikainsa suurin suo-
sikki on Neero, komea, walkoinen, englantilainen
werikoira, pikemmin pieni kuin suuri, mutta erit-
täin wäkewä ja sillä on sywä älykäs katse.

*) ~Djurwännen" 1878, siw. 48.



Se ei rakasta ketään niin paljon kuin her-
rojaan eikä se »välitä muitten seurasta. Se pi-
tää heistä waaria ollakseen saapuwilla, jos tar-
witsisiwat hänen apuaan, ja se suojelee heidän
omaisuuttaan warkailta. Weitikat ja pahankuri-
set pojat pelkääwät sitä, sillä Neero on purrut
useata sellaista, joka on ollut liian läheisessä
yhteydessä isännän omaisuuden kanssa.

Puutarhurin pojan Hannun kanssa se usein
on ollut riidassa. Monesti Neero on hämärässä
yllyttänyt hänet, juuri kun hän parasta wauhtia
on täyttänyt taskujaan »varastetuilla hedelmillä.

Dhtenä päiwänä oli linnassa suuri juhla
nuorilla kreiweillä ja heidän pienillä ystäwillään.
Nuoret huwitteliwat puutarhassa leikkimällä, ja
linnassa oltiin täydessä puuhassa illallista lai-
tettaissa. Neero oli myöskin mukana ja seurasi
hartaasti etenkin kokkia, joka silloin tällöin antoi
sille jonkun makupalan ja taputti sitä ystäwäl-
lisesti.

Hannu, joka oli kuullut juhlasta puhutta-
man, päätti läsnäolollaan kunnioittaa sitä
loitommalla kaapatakseen itselleen joitakuita
makupaloja, jos hywä tilaisuus sattuisi. Hän
odotti, kunnes alkoi hämärtää, ja onnistui silloin
kenenkään näkemättä pujahtaa tarjoiluhuoneeseen.



Siinä oli suuri kori täynnä teeleipiä ja leiwok-
sia. Päätöstä seurasi toimeenpano, mutta hän
ei ollut ottanut huomioonsa Neeron tarkkaa kuu-
loa, Samassa tuokiossa nimittäin koira oli saa-
puwilla ja tarttui haukkuen ja muristen pienen
warkaan takin hiaan, josta se piti wahwasti
kiinni, huolimatta pojan ankarista ponnistuksista
päästä irti. Melun tähden sinne saapunut pal-
welija tapasi Hannun suun ja kädet täynnä wa-
rastettuja makeisia, ja turhaan tempoen ja we-
täen wapautuakseen Neeron teräwistä hampaista,
jotka yhä pitiwät hänestä kiinni.

~Sinä senkin lurjus", palwelija sanoi, ~min-
ua ei laisinkaan ihmetytä, waikka saan sinut
kiinni uudesta kujeesta."

Hän tarttui Hannun käsiwarteen ja käski
ftuutarhurirmgin wiemään hänet kotiin isän luo,
joka jo usein oli saanut paljon murhetta kun-
nottoman poikansa huonosta käytöksestä. Neeroa
taasen hywäiltiin ja palkittiin, jota se hywm
ansaitsikin. Se otti kaiken kiitoksen ujosti ivas-
taan eikä laisinkaan aawistanut, eläinparka, kuinka
ilkeitä tuumia hänen hengestään tuo parantu-
maton poika kostonhimoisena itsekseen ajatteli.

Muutamia päiwiä kului. Neero oli nuor-
ten herrainsa kanssa ollut pitkällä käwelymatkalla



ja oli aiwan wäsynemä laskeunut lepäämään
wiileään ruohostoon kalalammikun ääressä. Mo-
lenlmat pienet kreiwit riisui»vat »vaatteitaan huo-
neessansa. Äkkiä pujahti Hannu, joka waan odotti
sopiwaa tilaisuutta kostaaksensa, esille pensastosta
ja lähestyi hiljaa sikeästi nukkuwaa koiraa. Suu-
rimmalla »varowaisuuoella hän pani wetosolmulla
»varustetun nuoran koiran kaulaan ja sen toiseen
päähän hän sitoi lujasti raskaan kilven, jonka
tehtyään hän äkkiä tempasi eläinparan »veteen.
Neero, joka näin wäkiwaltaisella ja »vastenmieli-
sellä tawalla tuli herätetyksi sywästä unestaan,
päästi äänekkään haukunnan ja katosi »vedenpin-
nan alle. Se taisteli epätoiwon »voimilla, pääsi
wielä kerran »veden pinnalle, kiljui sydäntä sär-
ketvällä taivalla saadakseen apua ja »vaipui uu-

destaan. Molemmat pojat, jotka tunsiwat lcikki-
knmppaninsa hätääntyneen kiljunnan, riensiwät
akkunan ääreen, eiwätkä »voineet ymmärtää, kuin-
ka koira, joka oli tunnettu niin hywäksi uimaan,
saattoi olla hukkumaisillaan. He riensiwät kum-
minkin kiireesti rappuja alas ja juoksiwat awuksi.
Matka oli kumminkin sangen pitkä.

Sillä »välin oli Neeron kumminkin kauheilla
ponnistuksilla onnistunut pääsemään irti kiwestä,
jokaweti häntä pohjaan, ja tulla rantaan. Hannu,



joka närkästyneenä katseli, kuinka uhri näytti
pääsewän hänen käsistään, otti paksun seipään
ja alkoi sillä hutkia wäsynyttä koiraa. ~Kas
tuota kurjaa rakkana!" huusi toinen nuorista
pojista, jotka lähestyiwät paikalle, ~hän aikoo
tappaa Neeron!" Alutta äkkiä kohtaus muuttui.
Koiran molskimisesta, kun se taisteli henkensä
puolesta, ja rawistamisesta, kun se oli päässyt
rannalle, wiertäwä ranta oli tullut liukkaaksi ja
nilweäksi. Tästä oli seurauksena, että Hannu,
joka seisoi wietoksella, luisti, pudotti sauwansa,
menetti tasapainon ja syöksyi weteen, juuri sa-
maan paikkaan, jossa Neero minuuttia ennen oli
taistellut henkensä puolesta. Ia mitä luulette
Neeron nyt tehneen? Wähääkään ajattelematta
se heittäytyi weteen, tarttui Hannun »vaatteisiin,
wei hänen maihin ja pelasti hänen täten hukku-
masta — rangaistuksesta, jonka hän edellisen
käytöksensä tähden olisi hywin ansainnut.

Molemmat pojat tuliwat sinne juuri par-
haaseen aikaan nähdäkseen Neeron täyttämän tätä

rohkeaa ja jaloa tekoa. He ottiwat koiran sy-
liinsä, waikka se oli märkä, ja hywäiliwät sitä
ylenmäärin.

Hannu, joka nyt oli jotenkin wironnut was-
tentahtoism kylpynsä jälkeen, alkoi pelätä, että



molemmat nuoret herrat rankaisisiwat häntä hä-
nen pahan tekonsa tähden, jonka tähden hän ru-
pesi rukoilemaan ja pyytämään anteeksi tekoa,
jota hän nyt niin katkerasti katui. Tästä tyy-
tywäisinä ja ajatellen, että Neeron ylewä teko
koskisi enemmän hänen omaantuntoonsa kuin mi-
kään muu rangaistus, he euvät muuta kuin lä-
hettiwät Hannun hänen isänsä luo. Wawisten
ja häpeän waltaamana hän nyt seisoi tämän
edessä, joka selitti, ettei hän enään tahtonut pi-
tää sellaista poikaa kotonaan, waan sanoi lähet-
täwänsä hänen johonkin talonpojan taloon, että

hän siellä saisi hyödyllistä, waikka raskastakin
työtä.

Tämän Neeron wiimmeisen jalon teon täh-
den siitä wielä enemmän pidettiin, ja sitä muis-
tutettiin aina hywäksi esimerkiksi kaikille riitaisille
ja pahoille lapsille, jotka tahtoiwat kostaa pahaa
pahalla. ~Neero on sinua paljon parempi", oli
lause, jota sitten usein kerrottiin.

Erittäin suurta sovinnollisuutta nämat eläi-
met osoittawat rääkkääjiänsä kohtaan. Hewosilla-

Hewoset.

*) Djurwännen" 1889, siw. 4.



han on yleensä kylläksi woimaa ja ne olisiwat
usein tilaisuudessakin kostamaan, mutta harwoin
nähdään sellaisia esimerkkejä.

Kissat.
Eräs henkilö kirjoittaa nimimerkillä I. M.

R. aikakauskirjassa Djurwännen wuodelta 1887,
siwulla 56, kertomuksen kadotetusta lempikissasta,
jonka kertomuksen me tässä esittelemme wähän
lyheunetyssä muodossa.

Kissan nimi oli Kurre, se oli hywin kau-
nis, »väriltään walkoinen ilman täpliä ja tuuhea
häntä, jota se aina kantoi waakasuorassa asen-
nossa, sekä kauniit lempeät silmät. Kaikki piti-
wät siitä, sillä se oli rakastettawa ja ystäwälli-
nen eläin, eikä se syntymästä kuolemaansa saakka
osoittanut mitään pahaa mielenlaatua. Se oli
suuri ja wäkewä, ja siitä huolimatta se antoi
pienten sisarusteni kantaa itseään mitä epämu-
kawimmissa asennoissa. Se kärsi myöskin kaik-
kia temppuja, joita sen ystäwät sille tekiwät;
niin täydellinen sen luottamus oli meihin.

Kurren oma äiti ikäänkuin kadehti sitä ja

kohteli sitä sangen tylysti. Mutta Kurre ei mil-
loinkaan kostanut sitä. Se katseli silloin tätä
tysywästi ja nöyrästi, näytti sanoman: ,Mtä



pahaa minä ulm sinulle tehnyt, et kai tällä mi-
tään tarkoita", ja meni sitten sen luo ja nuo-
leskeli sitä. Tämä wastasi tawallisesti siihen
lyömällä toisella etujalallaan, mutta silloinKurre

taasen katseli hywin leppyisesti sitä, niinkuin olisi
miettinyt selitystä hänen tekoonsa. Jos äiti lah-
joitti sille pienen weljen tahi sisaren, niin se koh-
teli aina tätä hentoa olentoa warsin hywästi, ja
oli lysti nähdä surren leikkimän pienen kissan-
pojan kanssa.

Onnettomuudeksi Kurre kuoli aikaisin, se oli
luultawasti syönyt jotakin myrkyllistä. Niinä
10 kuukautena, kuin sen lyhyttä elämää kesti,

Kurre oli woittanut kaikkien suosion, jotka sen
tunsiwat, eikä minun nuorinta sisartani, joka on
wnden ja ftnolen wuoden wanha, tahdottu woida

lohduttaa leikkikumftftanin menettämisen jälkeen,
sillä hän piti tätä niin suuressa armossa.

Kun me nyt näistä edellä olewista kerto-
muksista näemme esimerkkejä siitä, että eläimet
woiwat olla sowinnollisia ja jalomielisiä niitä
kohtaan, jotka tekemät niille pahaa, niin pitäisi-
hän ihmisen tästä saada kehoitusta ei olemaan
näitä huonompi! Walitettawasti näemme usein
kumminkin epäsowinnollisia ihmisiä, jotka heti
owat walmiita kostamaan pahaa pahalla nou-



dattamatta kristinopin käskyä palkita pahaa hy-
wällä. Tämän surullisen asian syy lienee se,
ettei lapsia aikaisimmasta nuoruudesta saakka to-
tuteta sowinnollisuuteen. Päinwastoin nähdään
usein, kuinka jo pieniä lapsia, kun he owat lou-
kanneet itseänsä johonkin esineesen, wanhemmat
ihmiset lohduttamat sillä, että kehoittawat heitä
lyömään sitä syytöntä esinettä, johon he owat
loukanneet itsensä. Päinwastoin pitäisi lapsia

luonnollisesti neuwottaman olemaan warowai-
scmpia sellaisissa tilaisuuksissa, ja sillä taivalla
woitaisi wälttää monia onnettommuksia.

Wielä lisäksi, mikä on tawallisempaa kuin
se, että ensimäinen leikkikalu, joka annetaan wä-

hänkin warttuneen lapsen käteen, on keppi tahi
ruoska. Lapsi alkaa leikillä tappaa esineitä, se
oppii pian saamaan siitä iloa, ja sitten tulee
eläwien olentojen wuoro, etenkin pienempäin
eläinten, kun he eiwät wielä uskalla käydä suu-
rempien kimppuun, koska he näitä kunnioittawat
johonkin määrin samoin kuin ihmisiä. Mutta
taipumusta julmuuteen on kumminkin jo laskettu
lapsen luonteen perustukseksi, eiwätkä tämän seu-
raukset jää näkymättä heidän suhteessaan lähim-
mäisiin. Suurimmat pahantekijät owat tawalli-
sesti nuoremmalla ijällään alkaneet rääkkäämällä



eläimiä; ja sellaisia on löytynyt, jotka wankeu-
dessa owat lausuneet, ~jos »vanhempani olisiwat
minua rangaisseet, kun minä lapsena rääkkäsin
eläimiä, niin en minä nyt istuisi wankina".
Sellainen laiminlyöminen lasten kaswatuksessa
tuottaa siis sangen suurta edeswastuuta.
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vuoäelta, 1894.

Japeeftcja,
Jteunuksia,

e/a.
Kauniita kuoseja!

Huokeimmat hinnat!

Sähköosote: Sjöström, Maarianhamina.



Jl2aailman! paraimpien

-4* •§*-

Pääasioimisto Suomessa,
nimittäin amerikkalaisten

~Colum6ia" F ~2>aytori\
saksalaisten ~^uiirkQpp

ja
englantilaisten y ,SWlff ,

G. F. $tockmann'in
Polkupyörävarastolla.

Huom! Suomen suurin ja parhaim-
min lajiteltu varasto Polkupyöränosia ja
tarpeita huokeimpiin hintoihin paljottain ja
vähittäin.



M Sandberg-^
(Omistajaß. Winter)

TT jnu|>ci"pcl I lT

Rauta- ja Yärikauppa
Maanviljelys- ja Meijerikaluja. Puuvillaveistiä, Merkeliä ja

Merkelipyöriä.Meijeritarpßita.
Heinänsiemeniä ja Lannoitus-

aineita. -,

Rautaputkia ja Putkenosia.
Kattila- ja Konevarustimia.
Tulenkestäviä tiiliä ja Savea.
Tahkoja ja Sementtiä.

Maalarinvärejä.

tellMM, Harppia ja köysiä, hampusta
ja juuresta sekä manillasta.Aniliinivärejä.

Bresijjaa, Kemiallisia aineita
ja Happoja.

I»!l!l!!i,z.
Metsästys-. ja Kalastustar-

peita. "XiineliljM.
Konepakkauksia, Konehihnoja

ja Letkuja.
Ill!<»l8!lz!uj«.
Ikkunalasia, Tapettia y. m.

Tampereen Kattohuopateh-
taan Osakeyhtiön hyvin tunnettuja teok-
sia; Kattohuopaa, Pinkopaperia, Käärepaperia y. m.

Osakeyhtiö Kangasten (Lohi-
kosken paperitehtaan) Voikäärepaperin
n. s. Pergamenttipaperon) ainoa myyjä.

(Petroleum!.)




