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Säälikää eläimiänne!
(C. Ullner).

Ihminen on luotu wapautta warten. Wapau-
den tunne on hänen rinnassaan sanomattoman suuri.
Mutta siitä huolimatta ei ihminen muista läheskään
aina kohdella kanssaihmisiään ja eläimiä sillä tawalla
kuin wapauteen pyrkiwän olennon tulisi.

Kuinka kohtelemmekaan esim. uskollista ystä-
wäämme hewosia, joka wetää kuormamme, kyntää
peltomme, tuo hirret ja polttopuut metsästä, palme-
lee meitä uskollisesti myötä ja wastoinkäymisessä
ja wihdoin tekee meille wiimeisen palweluksen, wieden
meidät kerran wiimeiseen leposijaan.

Olemmeko tosiaankin aina sitä kohtaan niin kii-
tollisia kuin meidän pitäisi, ja muistammeko niitä
suuria etuja, joita se meille tuottaa? Luultawasti
meidän, hywät lukijat, täytää wastata kicltäwästi tä-
hän kysymykseen.

Asian näin ollen, on meidän saatawa paran-
nus aikaan ja osoittaa kiitollisuuttamme uskollista



palwelijaamme, hewosta kohtaan siten, että pitelem-
me sitä hywin, emme rasita sitä ylen määrin em-
mekä tee sen elämää ihmisen palweluksessa sietämät-
tömäksi.

Monta tarpeetonta kipua ja waiwaa saa työ-
ja ajohewonen kokea. Esim. puutteelliset waljaat,
jotka eiwät sowellu, taikka pannaan määrin sen ylle,
jääkylmät kuolaimet talwipakkasessa y. m. s., jotka
kiduttamat tätä jaloa eläintä ja saawat aikaan
sen ennenaikaisen riutumisen. Pidelkää hewostn huo-
lellisesti, niin sen palwelusaika kestää paljon kau-
wemman. Päinwastaisessa tapauksessa ette ym-
märrä omaa etuanne. Oma etunne waatii teitä
pitelemään sitä niin, että sen terweys ja työkyky säi-
lyy mahdollisimman kauwan. Maanwiljelijän esim.
on pantawa suuri paino sille asialle, että hänelle he-
wonen huonosti hoidettuna tuottaa main 14—16
wuotta hyötyä, hywin hoidettuna taas kauwan yli
20 wuoden.

On olemassa paljon epäkohtia, hewosen hoi-
dannossa, josta muutamia tässä mainittakoon.

Ensimmäinen ohje, jos mieli hewosen halulla
täyttää päiwän tehtäwät, on se, että hewonen on saa-
nut yöllä kyllin rawintoa, tarpeeksi lepoa, ja aamulla
hywissä ajoin, ennenkuin se wiedään ajoon, hywin
tullut puhdistetuksi. Miten hywälle maistuukaan
meistä ruoka, kun päiwän työstä päästyä, saamme



peseytyä puhtaaksi ja lepuuttaa wäsyneitä jäseniäni-
me puhtaassa tilawassa huoneessa! Saako hewo-
nen tehdä samoin? Puhdistettakoon se huolellisesti,
kun se on riisuttu waljaista? Onko sillä puhdas
pilttuu ja seimessä kelwollisia heiniä sekä hywä alusta?
Ei läheskään aina. Usein riipmstaan waljaat hät-
hätää pois, eikä puhdistaminen tule kysymykseenkään,
kunhan wain ajaja itse pääsee ruokailemaan ja lepää-
mään.

Rasittunut eläin wiedään pölyiseen, ummehtu-neeseen talliin. Rawintoa siellä saattaa kyllä olla
tarpeeksi, mutta edellisten päiwäin jäännöksiä ei
aina ole poistettu. Muutoin hywä ruoka-aine taikka
silppu eli muu ape on usein likaista, pahaa, happa-
men hajuista ja siten hewoselle epäterweellistä.

Nälkäinen, wäsynyt eläin wiihtyy huonosti moi-
sessa ympäristössä. Pakosta se tosin syö, mutta
ilman warsinaista ruokahalua. Tyydytettyään ensi
nälkänsä, se paneikse epätasaiselle, kostealle alaselleen,
mutta nseiukaan ei saa siinä kaiwattua lepoa. Seu-
rauksena siitä on, että hewonen on alakuloinen, wä-
synyt ja haluton. Harwoin sen osaksi tulee wähem-
män aamuin kuin illoinkaan kunnollista pyyhkimistä.
Länget lykätään päälle waan, waikka ne olisiwatkin
yhdessä tai toisessa suhteessa puutteelliset, (epätasai-
set, likaiset, hikiset ja täynnä karmoja) ja sitten työ-
hön waan. Etenkin työhewonen olisi pidettäwa puh-
taana.



Usein jääwät noudattamatta wanhat säännöt,
sellaiset kuin, että: ajettawa hiljaa mäkilöissä, ei jä-
tettäwä hewosta talwisaikana ilman peitettä, ei an-
taa sen juoda kuumana jääkylmää wettä j. n. e.
Kuinka sitten woimmetaan odottaa, että siten pidetty
hewonen woisi pysyä hywissä woimissa ajan pitkään.
Se kärsii ja tekee työnsä haluttomana sekä kuluu en-
nen aikojaan.

Hywin hoidettu hewonen sitä wastoin pysyy
hywässä kunnossa, tekee lehtäwänsä Verrattain hel-
posti ja palwelee ihmistä monta wuotta kauwemmin
kuin huonosti hoidettu.

Maikka tässä onkin niin paljon puhuttu he-
wosesta, ei pidä unhottaa, että meillä on welwolli-
suuksia kaikkia eläimiä kohtaan, joita me kohtaamme.
Meidän kaikkein, miesten ja naisten, nuorten ja wan-
hain, täysikaswuisten ja lasten tulee muistaa, että
meidän welwollisuutemme on kohdella huolella rak-
kaudella ja kärsiwällisyydellä huostaamme uskottuja
eläimiä. Wiisas kuningas Salomo sanoi aikanaan,
että eläimet esimerkillään woiwat opettaa ihmisiä täyt-
tämään welwollisuutensa.

Maamme on pieni moneen muuhun maahan wer-
rattuna, mutta sillä on monta etua ja on paljon,
mistä meidän on oltawa kiitollisia. Paljon on



meillä myöskin taistelemista, monta waikeutta Moi-
tettawaa, mutta me olemme sitkeää ja itsepäistä kan-
saa, joka Pysyy siinä, mistä se kerran on aluttanut.
Muukalainen, joka matkustaa halki Snome», sanoo
useinr Maa on kaunis ja wiisasta on kansa, mutta
itämaa oli nähdä miten usein miehet oliwat juowut-
sissaan ja ruoskimat hewosiaan.

Juopuneet miehet pietsiwät hewosiaan, Wii-
wähdetäänpä hetkinen tämän lauseen kohdalla, Siina
pistää räikeästi silmiimme kaksi häpeäpilkkua, josta
meidän täytyy puhdistaa kansamme maine.

Juoppous ja eläinrääkkäys! kas siinä kaksi Mi-
kaa, jotka usein seuraamat toisiaan ja edellinen alin-
omaan antaa aihetta jälkimmäiseen.

Iakuka sitten saa enin kärsiä juoppouden tur-
miota tuottamista seurauksista? Ajajako, joka on
juonut liikaa, niin että hänen päänsä on sekasin? Ei
Maan se on junri tuo hemosparka, jota iskuilla ja
lyönneillä pakotetaan juoksemaan hurjaa mauhtia, niin
että se kompastuu, taittaa jalkansa tai saa muita
mammoja, joista jaa kärsiä koko ikänsä main sen ta«
kia, että ajaja on juonut itsensä humalaan. Taival-
lisesti juomarin raitis ja uskollinen palmelija, he-
wonen, saa miattomasti kärsiä isäntänsä takia.

Tuimolaamme, eltä uouscwa simistys ja ihmi-
syyden tunne kohta mapauttaisi Suomen molemmista
mainituista Mioista, juoppoudesta ja eläinrääkkäyk-



sestä. Woimmehan warsin helposti jättää ne. Ne
owat, kuten huonot intohimot, kahleita, jotka sitowat
meidät manhan kiini. Ia mehän pyrimme korkeam-
malle waloa kohti. Me haluamme päästä Vapaiksi
kaikista siteistä, jotka estäwät henkistä köhitystämme.

Eläinten hywäksi työskenteleminen on työlä
oman henkemme kehitykseksi ja jalostuttamiseksi, wa-
lon edistymiseksi, hywän ja oikean lopulliseksi woi-
toksi maailmassa. Ia me kaikkihan wuimme ja tah-
domme olla osallisia tässä suuressa, kauniissa työssä.

Koettakaamme siis kaikki, kukin woimaimnie mukaan
Niaikuttaa laupeutta, rakkautta ja rauhaa kaikille
luoduille olennoille maailmassa.


