Eläinten ystäwänkewät-aatelmia.
Taas ihanain aikojen hetki nyt lyö,
Kewät woittawi luosinon ja mielen.
Ja päiwä on kirkas ja lempeä yö,
Kuin säwelet muistojen kielen.
Nyt tulewi kukkiwa toukokuu,
Ia peittäwi sydammen haawat,
Ja pahuus kaikki nyt karkottuu,
Kewät-iloa kaikki kun saawat.

Tuhannet sinijärwemme, lukuisat

sillä, päämääränä main omanmoitonpyyniö. Ei ajatella tulemia sukupolmia, ei heidän toimeentuloaan. Kalain pyytäminen kutuaikana, tiheillä
nuotilla ja pyydyksillä, joilla medestä
kiskotaan lukemattomia kalanmaimoja,
joista ei ole myytämäksi enemmän

kuin syötämäksikään, ahraimen, ha'an,

piikin ja muiden kalaa ulkoapäin haajokemme omat jo luoneet tai luomat
moittamain pyydystapojen käyttämiparhaallaan jääpeitteensä. Wapaina
nen omat kaikki omiansa tekemään
läiskymät jälleen aallot hiekkarantoja
lopun tästä tulolähteestä. Tämän
mastaan, uskollisesti suudellen rannan omat kyllä yhteiskunnan etua mallokeroisin kiwiä, ajasta harmaaksi käy- momat ihmiset oimaltaneet, silla meille
neitä tuhatmuotisia tuttaiuiaan.
on laadittu laki, asetettu tarkastelijat
ja kaitsijamiehet. joiden tulee malmoa,
että asetusta noudatetaan, mutta maKemään tullen ihmiselle awautuu han on heistä apua niin kauan kun
k. kalastus, ra° ei kansa tajua melmollisuuttaan.
uusia tulolähteitä,
MUStIIS y. M.
Wasta sitten kun tulemme huomaaKalastus on tärkeä ja tuottama maan kalastusasian
merkitykelinkeino maassamme, monet perheet
taloudessa, masta silloin on muusaamat siitä muotuisen toimeentulonsa. tos parempaan päin odotcttamissa.
Jo aikoja on kuultu waliteltawan, Meidän jokaisen melmollisuus on leettä tämä tulolähde ehtymistään eh- mittää tietoja asian suuresta armosta.
ole kummakaan, kun tie- Se ci ole niin maikeata kuin luultyy. Eikä
dämme, miten sitä harjoitetaan. On laan. Jospa esim. ne arm. kaupunnim. joukko ihmisiä, jotka omanmoi- kilaiset, jotka kesäksi muuttamat maalle,
ton pyynnöstä, tietämättömyydestä jospa ylioppilaat ja muut esitelmän
tai ajattelemattomuudesta envät wä- pitäjät kaikissa sopimissa tilaisuuksissa
litä, miten he tätä elinkeinoa harjoit- huomauttaisimat asianomaisia näistä
tamat. Niinpä kalastetaan usein laissa seikoista, olisi jo paljon moitettu.
kielletyllä tamalla, ajalla ja pyydyk- Meidän tulee omalla esimerkillä näyt*
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tää miten tulee toimia, meidän ei
tusta noudatettama, sillä niiden pyymi ostaa laittomalla ajalla ja tamalla dystäminen on sekin melkoinen tulopyydettyjä eikä alamittasia *) kaloja! lähde. Koma on rapujen kohtalo, ne
maan saattaa syylliset kanteeseen. Asiaa kun usein saamat kuukausittain kitua
koskeman kirjallisuuden teroittaminen, sumpuissa hywinkin niukalla räminmilloin näemme lain rikkomisen, mai- nolla ja pitkillä matkoilla ulkomaille
kuttaa mannaan edullisestikin. Mutta ahtaissa koreissa wallan raminnotta.
ei tämä mielä riitä, mielä on melJoka tahtoo syödä terroeellistä ra2()mnen
nmnlihaa,
mollisuutemme
muosisadan
hän keittäköön rapunsa täykanlapsina
humaanisina
huomauttaa
dellisesti kiehumassa medessä, kannen
niistä monista epäkohdista, joita alla, heti kun ne on medestä nostettu.
tehdään kalan jo jouduttua saaliiksNiinpä tulee meidän huomauttaa esim. siitä, ettei säilytettäNäitä huomautuksia pidetään ehkä
miä kaloja
pitää sumpuissa, joiturhina, mutta on niillä sittenkin merhin ei puhdas ja juoksema mesi pääse- kityksensä, jollei muulta, niin eläinysettä kala medestä nostettuna heti on
tämälliseltä kannalta, sillä nykyaika
tapettama; ettei kaloja kiduteta tui- tuomitsee jo
ihmistä hänen menettemalla maalla tai astioissa; ettei kouk- lystään eläinmailmaa kohtaan, ja lapkuja remitä niiden kitusista ja leuka- set, nuo
tulemaisuuden toiiueet, niistä
pielistä ennen kuin kala on tapettu; ei tule kunnon kansalaisia, jos
saamat
ettei elämiä kaloja somi ripustella
nähdä harjoitettaman sitä julmuutta,
marpuihin,- ettei niitä
punnita millä meillä mielä puheena olemia
puntarikoukussa; ettei niitä nyljetä, eläimiä
kohdellaan.
suomusteta tai paloitella eläminä j. n. e.
Mielen muutos, tapain muutos
kemään kanssa!
T. K. J.
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