Säälikää eläimiänne!
C.Ullner

Ihminen
ten.

on luotu »vapautta »varWapaudeu tunne on hänen rin-

nassaan sanomattoman

ylen määrin, emmekä tee sen elämää ih-

misen Palwcluksessa sietämättömäksi.

Mouta tarpeetonta kipna ja >vaisuuri. Mutta
siitä huolimatta ei ihminen muista waa saa työ- ja ajohewouen kokea.
läheskään aina kohdella kanssaihmi- Esim. puutteelliset waljaat, jotka ei-

siään ja eläimiä sillä taivalla kuin wät suwellu, taikka paunaan määrin

tulisi.
Enintä kohtelemillekaan esim. us-

wapanteen pyrkiwäu olennon

sen

ylle, jääkylmät kuolannet talvipakkasessa y. m. s., jotka kiduttamat
joka
kollista ystämäämme hewosta,
tätä jaloa eläintä ja saamat aitaau
kuormamme,
peltomme,
kyntää
wetää
ennenaikaisen riutumisen. Pidetkää
palwetuo hirret ja polttopuut metsästä, palhewosta huolellisesti, niin
melec meitä uskollisesti myötä- ja waslusaika kestää paljon kauemman. Päintoinkäymisessä ja wihdoin tekee meille mastaisessa tapauksessa ette ymwiimeiscn palwelnksen, nneden meidät märrä omaa etuanne. Oma etunne lvaatii teitä pitelemään sitä niin,
kerran wiimeiseeu leposijaan.
Olemmeko tosiaankin aina sitä kohettä
terweys ja työkyky säilyy mahpitaan niin kiitollisia tuin meidän
dollisimman kauwlln, Maanwiljelitäisi, ja nmistanuncko mitä suuria jän esim. on pantawa suuri paino sille
etuja, joita se meille tuottaa? Luulasialle, että hänelle hewonen huonosti
tawasti meidän, hywät lukijat, täytyy hoidettuna tuottaa wain 14—16 wuotta
wastata kieltäwästi tähäu kysymykseeu.
hyötyä, hywin hoidettuna taas kauAsian näin ollen, on meidän saa- ivan yli 20 wuoden.
tawa parannus aikaan ja osoittaa kii
Ensimmäinen ohje, jos mieli hewopalnielijaamtollisuuttamme llskollista
halulla täyttää päiwän tehtäwät,
me, hewosta, kohtaan siten, että pite- on se, että hewonen on saanut yöllä
lemme sitä hywin, emme rasita sitä kylliu rawintoa, tarpeeksi lepoa, ja

sen

sen

sen

sen

se

aamulla hywissä ajoin, ennenkuin
set, hikiset ja täynnä karwoja) ja sitteir
wiedääu ajoon, hywin tullut puhdis- työhön waan. Etenkin työhewonen
tetuksi. Miten hywälle maistuukaan olisi pidettäwä puhtaana.
meistä ruoka, kun Paiwantyöstä pääsUsein jääwät noildattamatta wanpuhtaaksi
peseytyä
tyä,
ja le- hat säännöt, sellaiset kuin, että: ajetpuuttaa wäsyneitä jäseniämme puhtawa hiljaa mäkilöissä, ei jätettäwä
taassa tilawassa huoneessa! Saako hewosta talwisaikana ilman peitettä,
juoda kuumana jääkylhetvonen tehdä samoin? Puhdistetaanko ei antaa
n,
e, Kniuka sitte woimon
mää
j,
wetta
huolellisesti, kuu
riisuttu waljaista? Onko sillä puhdas pilttuu mekaan odottaa, että siten pidetty heja seimessä kelmollisia heiniä sekä hywä wonen woisi Pysyä hywissä woimissa
alusta? Ei läheskään aina. Usein ajan pitkään. Se kärsii ja tekee työnriipaistaan waljaat häthätää pois, eikä sä haluttomana sekä kuluu ennen aipuhdistaminen tule kysymykseenkään, kojaan,
Hywin hoidettu hewoneu sitä waskunhan wain ajaja itse pääsee ruokailepäämään.
ja
lemaan
toin Pysyy hywässä kunnossa, tekee
Rasittunut eläin wiedaän pölyiseen tehtllwänsa werrattain helposti ja palummehtuneesen talliin, Rawintoa welee ihmistä monta wnotta kauemsiellä saattaa kyllä olla tarpeeksi, mutta man kiun huonosti hoidettn.
edellisten päiwäin jäännöksiä ei aina
Waikka tässä onkin niin paljon puole poistettu. Muutoin hywä ruokahuttu hemosesta, ei pidä unhottaa, että
aine taikka silppu eli mun ape on meillä on welwollisuuksia kaikkia eläiusein likaista, pahaa, happamen hajusta miä kohtaan, joita me kohtaamme.
ja siten hewoselle epäterweellistä.
Meidän kaikkein, miesten ja naisten,
Nälkäinen, wäsynyt eläin wiihtyy nuorten ja wanhain, täysikasvuisten
huonosti moisessa ympäristössä. Pa- ja lasten tulee muistaa, että meidän
kosta
tosin syö, mutta ilman war- welwollisuutemme on kohdella huolella,
sinaista ruokahalua. Tyydytettyään rakkaudella ja kärsiwällisyydellä huosensi nälkänsä, paneikse epätasaiselle, taamme uskottuja eläimiä, Wiisas
kostealle atuselleen, mutta useinkaan kuningas Salomo sanoi aikanaan, että
ei
siinä kaiwattua lepoa. Seura- eläimet esimerkillään woiwat opettaa
uksena siitä on, että hewonen on ala- ihmisiä täyttämään welwollisuutensa.
kuloinen, wäsyuyt ja haluton. Harmoin osaksi tulee wähemmän aamuin
kuin illoinkaan kunnollista pyyhkimistä.
Maamme on pieni moneen muupäälle
Länget lykätään
waan, waikka hun maahan werrattuna, mutta sillä
yhdessä
ne olisiwatkin
tai toisessa suh- on monta etua ja un paljon, mistä
teessa puutteelliset, (epätasaiset, likai- meidän on oltawa kiitollisia. Paljon

saamme

se

se

se

se

saa

sev

sen

on meillä myöskin taistelemista, monta
waikeutta woitettawaa, mutta me olemme sitkeää ja itsepäistä kansaa, joka
pysyy siinä, mistä se kerran on alottanut. Muukalainen, joka matkustaa
halki Suomen, sanoo usein: Maa on
kaunis ja kansa miisas, mutta ikäwää
oli nähdä miten usein miehet oliwat
juowuksissaan ja ruoskimat hewosiaan.

!

ikänsä wain sen takia, että ajaja on
juonnt itsensä humalaan, Tawallisesti juomarin raitis, uskollinen palwelija, hewonen, saa miattomasti kärsiä isäntänsä takia.

Toiwokaamme,

että

nousema simis-

tys- ja ihmisyyden tunne kohta wapauttaisi Suomen molemmista mainituista Mioista, juoppoudesta ja eläin-

Juopuneet miehet pieksiwät hewo- rääkkäyksestä, Woimmehan Marsin helsiaun. Wiiwähdetäänpä hetkinen tä- posti jättää ne. Ne omat, kuten huomän lauseen kohdalla. Siinä pistää not intohimot, kahleita, jotka sitomat
räikeästi silmiimme kaksi häpeäpilkkua, meidät maahan kiinni. Ia mehän
joista meidän täytyy puhdistaa kan- pyrimme korkeammalle, maloa kohti.
Me haluamme Päästä mapaiksi kaisamme maine.
Juoppous ja eläinrääkkäys! kas kista siteistä, jotta estämät henkistä
kehitystämme.
siinä kaksi mikaa, jotka usein
ja
mat toisiaan
edellinen alinomaa
Eläinten hymäksi työskenteleminen
on työtä oman henkemme kehitykseksi
antaa aihetta jälkimäiseen.
enin kärsiä juop- ja jalostuttamiseksi, walon edistymiIa kuka sitten
pouden turmiota tuottamista seurauk- seksi, hymän ja oikean lopulliseksi Moisista? Ajajako, joka on juovut liikaa, toksi maailmassa. Ia me kaikkihan
niin että hänen päänsä on selasin? moimme ja tahoomme olla osallisia
Ei, maan on juuri tuo hewosparka, tässä suuressa, kauniissa työssä. Kojota iskuilla ja lyönneillä pakotetaan ettakaamme siis kaikki, kukin moimijuoksemaan hurjaa wauhtia, niin että emme mnkacm maikuttaa laupeutta,
rakkautta ja rauhaa kaikille luokompastuu, taittaa jalkausa tai
mammoja,
joista
muita
saa kärsiä koko duille olennoille maailmassa.
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pp, otetaan pehkut pois, seimi puhdistetaan, talli puhdistetaan
kokonaisuudessaan, Hewoset juotetaan, jonka jälkeen ne sidotaan lyhyelle
ja syötetään
kg, heiniä.
e,
pp. 1
kg. silppua
<i
ka., kamoja ja
6 '/2 e. pp. rnokkoa.
9 e. pp. 1 kg. kauroja ja
kg. silppua
11 päiwällä juottaiuiueu.
12 1/2 1 kg. kauroja ja "2 silppua.
2 j. pp. (ruokkoa).
Jos hewoset silloin omat ulkona, ruokotaan niitä
kotiin tultua.
4 j. pp. 1 l/2 kg. kauroja ja '/Z kg. silppua
7 e. Pp. juottaminen ja 2'/2 kg. heiniä.
7 ''2 j. pp. hajoitetaan pehkut ja hewoset sidotaan wälMe
5 e,

Kylmät suitset polttamat kuin tuli hewoseu suussa.
Lämmitä suitset, eunenkuiu käytät niitä.

Helsingissä, Victor

Pettersson

ja Kumpp, Kirjnpaino Osateyytw, 1896
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