Ylipainos „Wiipuri”-lehdestä

Säälikääeläimiänne!
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Ihininen on luotu wapautta warten.
Wapauden 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 ystäwaamme hewosta, joka wetää
kuormamme, kyntää peltomme, tuo hirret ja polttopuut metsästä, palwelee
meitä uskollisesti myötä- ja wastoinkäymisessä ja wihdoin tekee meille wiimeisen palweluksen, wieden meidät kerran
wiimeiseen leposijaan.
Olemmeko tosiaankin aina sitä kohtaan niin kiitollisia kuin meidän pitäisi,
ja muistammeko niitä suuria etuja, joita
meille tuottaa? Luultawasti meidän,
hywät lukijat, täytyy wastata kieltäwästi tähän kysymykseen.
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Asian näin ollen, on meidän saatawa
parannus aikaan ja osoittaa kiitollisuuttamme uskollista palwelijaamme, hekohtaan siten, että pitelemme sitä
rasita sitä ylen määrin
sen elämää ihmisen palweluksessa sietämättömäksi.
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Monta tarpeetonta kipua ja waiwaa
työ- ja ajohewonen kokea. Esim,
puutteelliset waljaat, jotka eiwät sowellu,
ylle, jääkyltaikka pannaan wäärin
mät kuolannet talmipaktasessa y, m. s.,
jotka kiduttamat tätä jaloa eläintä ja
saamat aikaan
ennenaikaisen riutu-
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misen. Pidelkää hewosta huolellisesti,
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palwelusaika kestää paljonkauwemman. Päinwastaisessa tapauksessa

niin

ette ymmärrä omaa etuanne.

Oma etunne waatii teitä pitelemään sitä
terweys ja työkyky säilyy
niin, että
mahdollisimman kauwan. Maanwiljeli-

sen

jän esiin, on pantawa suuri paino

asialle, että

sille
hauelle hewonen huonosti

hoidettuun

tuottaa main 14—16wuotta
hyötyä, hywiu hoidettuun taas kauwau
yli 20 wuoden.
On olemassa paljon epäkohtia, hewohoidannossa, joista muutamia tässä
mainittakoon.
Ensimmäinen ohje, jos mieli hewosen
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yöllä kyllin ra-

wintoa, tarpeeksi lepoa, ja aamulla hy-

wissä ajoin, ennenkuin se wicdään ajoon,

hywin tullut puhdistetuksi. Miteu hywälle maistuukaau meistä moka, kun
päiwäntyöstä päästyä,
peseytyä
puhtaaksi ja lepuuttaa wäsyueitä jäseniämme puhtaassa tilawassa huoneessa!
Saako hewonen tehdä samoin? Puhou
distetaanko
huolellisesti, kuu
riisuttu waljaista? Ouko sillä puhdas pilttuu ja seimessä kelwollisia heiniä sekä hywä alusta? Ei läheskään
aina. Nsein riipaistaan waljaat häthätää pois, eikä puhdistamiueu tule kysymykseenkääu, kunhan main ajaja itse
pääsee ruokailemaau ja lepäämään.
Rasittunut eläin wiedään pölyiseen,
nmntehttineesen talliin. Rawintua siellä
saattaa kyllä olla tarpeeksi, mutta edellisteu päiwäiu jäännöksiä ei ama ole
poistettu. Muutoin hywä ruoka-aine
taikka silppu eli muu ape ou usein
likaista, pahaa, happamen hajuista ja
siteu hewoselle epäterweellistä.
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Nälkäinen, wäsynyt eläin wiihtyy huonosti moisessa ympäristössä. Pakosta
tosiu syö, mutta ilmau Varsinaista
ruokahalua, Tyydytettyään ensi nälpaneikse epätasaiselle, kostealla
känsä,
aluselleeu, mutta useinkaan ei
siiuä
kaiwattua lepoa. Seurauksena siitä on,
että hewouen on alakuloinen, wäsynyt
ja haluton. Harmoin
osaksi tulee
aamuin
kuin
illoinkaan
kuuwähemmän
nollista pyyhkimisiä. Länget lykätään
päälle waan, waikka ne olisiwatkin yhdessä tai toisessa suhteessa puutteelliset, (epätasaiset, likaiset, hikiset ja täynnä karwoja) ja sitten työhön waan.
Etenkin työhewonen olisi pidettäwä vuh-
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se
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Usein jääwät noudattamatta mauhat
sääuuöt, sellaiset kniu, että: ajettawa
hiljaa mäkilöissä, ei jätettäwä hewosta
talwisaikaua ilmau peitettä, ei autaa
juoda kuumana jääkylmää wettä
j, n. e. Kuinka sitten woimmekaan odottaa, että siten pidetty hewonen woisi
pysyä hywissä woimissa ajan pitkään.
Se kärsii ja tekee työnsä haluttomana
sekä kuluu ennen aikojaan.
Hymin hoidettu hewonen sitä wastuin
Pysyy hywässä knnnossa, tekee tehtäwänsä werrattain helposti ja palwelee
ihmistä monta wuotta kauwemman tuin

sen

huonosti hoidettu.
Waikka tässä oukiu niiu paljon puhuttu hewosesta, ei pidä uuhottaa, että
meillä ou welwollisuuksia kaikkia eläimiä

kohtaan, joita me kohtaamme. Meidän! sista ? Ajajako, joka on juonut liikaa,
kaikkein, miesten ja naisten, nuorten ja niin että hänen Päänsä on sekasiu? Ei,
wanhain, täysikaZMuisten ja lasten tulee maan se on juuri tuo hewosparka, jota
muistaa, että meidän

iskuilla ja lyönneillä pakotetaan juoksekomsiwällisyydellä huostaamme uskottuja pastun, taittaa jalkansa tai
muita
eläimiä, Wiisas kuningas Salomo
wammoja, joista saa kärsiä koko ikänsä
noi aikanaan, että eläimet esimerkillään wain
takia, että ajaja on juonut itwoiwat opettaa ihmisiä täyttämään wel- sensä humalaan. Tawallisesti juomariu
raitis, uskollinen palwelija, hewonen, saa
wollisuutensa.
wiattomasti kärsiä isäntänsä takia.
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etua ja on paljon, mistä meidän on ol- taisi Suomen molemmista mainituista
tama kiitollisia. Paljon on meillä myös- Mioista, juoppoudesta ja eläinrääkkäykkin taistelemista, monta maikentta moi- sestä. Woimmehan warsiu helposti
lettamaa, mutta me olemme sitkeää ja jättää ne. Ne owat, kuten huonot intoitsepäistä kansaa, joka Pysyy siinä, mistä himot, kahleita, jotka sitomat meidät
kerran on alottanut. Muukalainen, maahan kiini. Ia mehän pyrimme korjoka matkustaa halki Suomen, sanoo keammalle, maloa kohti. Me haluamme
usein: Maa on kaunis ja musasta päästä mapaiksi kaikista siteistä, jotka
kansa, mutta lkämää oli uähdä miten estämät henkistä kehitystämme.
usein miehet olimat juomuksissaau ja Eläinten hymäksi työskenteleminen on
työtä oman henkemme kehitykseksi ja jarnoskimat hcmosiaan.
Juopuneet miehet pieksimät hemosiaan. lostuttamiseksi, malou edistymiseksi, hyWiiwähdetääupä hetkinen tämän lauseen män ja oikean lopulliseksi monoksi maailIa me kaikkihan moimme ja
kohdalla. Siinä pistää räikeästi silmiimme kaksi häpeäpilkkua, joista meidän tahdomme olla osallisia tässä suuressa,
kauniissa työssä. Koettakaamme siis
läytyy puhdistaa kansamme maine.
Juoppous ja eläinrääkkäys! kas siiuä kaikki, knkin moimaimme mukaan maitaksi Mikaa, jotka usein seuraamat toi- kuttaa laupeutta, rakkautta ja rauhaa
siaan ja edellinen alinomaa antaa ai- kaikille luoduille olennoille maailmassa.
hetta jälkimäiseen.
enin kärsiä juopIa kuka sitten
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pouden turmiota tuottamista seuraukon

welwollisuutemme

kohdella huolella, rakkaudella jakär- maan hurjaa mauhtia, niin että
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