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Till Finlands kvinnor. Suomen naisille.

flere af Europas kulturländer har modet

att bära uppstoppade små tåglar som

prydnad på fruntimmershattar väckt indignation
hos rättänkande och framkallat allvarsamma pro-
tester. Mången annars varmhjärtad kvinna be-

traktar denna toilettprydnad lika med en blomma
eller en bandros och glömmer, att den årligen
kostar flere tusende af skogens glada sångare lif-
vet, glömmer att hon åsidosätter rättskänslans och
humanitetens fordringar för att tillfredsställa mo-

dets nycker. Då numera detta «det grymmaste

as alla mod« — som en as ledarne för djurskydds-
rörelsen i Österrike doktor Carl Landsteiner kal-

lar det, — vunnit allt allmännare insteg älven
i värt lan6, väga un6erteel<na6e, sörenancle 3ig
mccl utlan6et3 proteBter, vörä3amt sin3l<a

lcvinnor:

Begagnen aldrig uppstoppade fåglar
som prydnad för cdra dräkfer!

Väl vetande, att äsven ele sinnaB, nvill<a as
ingen nänB)n tili 6iurvärl6en3 li6anäen !<unna

förmås att afsäga sig- ett mod för dagen, tillägga
vi blott den erinran, att arsenik i betydliga kvan-
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'/M syffoncssa Euroopan sivist\Tsmaissa on muoti
ta fii)) 1 J

käyttää tävtettvM pikku lintuja nai3ten

nattu>en KoriBteena nerättän)'t liarrnia Ollein ajat-

televiBBa ia noBtattanut vakavia Vl,Btal3.u3eita. I_l3ea

muuten lämminsydäminen nainen katsoo tätä vaa-

tetuskoristusta ikäänkuin kukkaa eli nauharuusua
ja unhoittaa, että se vuosittain maksaa monen

tuhannen iloisan metsän laulajan hengen, unhoittaa,
että hän laiminlyö oikeudentunnon ja ihmisyyden
vaatimukset tyydyttääkseen muodin oikkuja. Koska
nykyään tämä «julmin kaikista muodeista» —

niinkuin erä 3 eläin3uoieluBliil<l<een Itävai-
la33a, tontori darl 3itä, — on

pääs3vt vnä vleiBemmin valtaan meidänkin maa-

Bamme, U3l<altavat vn6i3tven ui-

lcomaiclen vaBtalau3eiBiin, novrällä lcunnioitulc3ella
pyytää 3uomen nai3ia!

jÄlhää koskaan käyffäkö fäyfeffyjä
linfirja pukujcnne koristeena!

sietäen nvvin, että niitäkin on, ei mi33ään

3untee33a, eläinmaailman l<är3imvl<3iin I<at3oen, voi

Baa<äa luopumaan häivän rriuocli3ta, liBäämme vaan

3en muiBtutul<Ben, että ar3enilcl<ia Buuri3Ba määrin

titeter användes vid fåglarnas uppstoppning och

medför vid detta mod en beaktansvärd lära.

De ärade damer, hvilka förstå våra motiv Niitä kunnioitettavia naisia, jotka ymmärtävät

och dela vår åsikt, bedjas godhetsfullt teckna här perus-aatteemme ja mielipiteemme, pyydetään hy-

aina namn. väntahtoisesti kirjoittamaan tähän nimensä.

i 1896.

Thyra Jupvelius.

l<ä)tetään lintujen tä)ttämiBe3Bä 3aattaa tämän

muodin kautta nuomioon otettavan vaaran.

helmikuulla 1896

Constance Ullner.

Aktiebol. F. Tilgraann, Helsingfors.






