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VN3I.
4—5, VII, 1914,

Kaikuu ihmisyyden sana kautta maiden,
kiirii valon viesti halki mantereiden;
vaaditahan rakkautta ja rauhaa,
elämätä riidatonta, launaa.
Sivistyksen kaunis lippu liehuu,
kehityksen virta vuolas kiehuu —

ihmiskunnalla on suuren nousun aika,
jolla helmassaan on ehkä onnen taika.

Kuinka kuvastaikse ihmisyyden kulku?
Mi on rakkauden ja rauhan ikisulku?
Miksi valo pimeydeksi meillä
muuttuu ihmiskunnan elonteillä?
Kehityskö ihmisyyden peittää,
sivistyskö varjon meihin heittää —

kaukana on jäämien valtakunta —

liekö maailmassa ihmisyys vain unta



Aikakauden kruunaa vielä sodan pauhut,
verenvuodatus ja veljesvihan kauhut. —

Ihmisyys! Oi missä viivyt meiltä! —

Kuuluu valituB ja tuBka teiltä,
miBBä väkevämpi neikompanBa
nujertaapi raalla v0im2113N32,
missä viha, väkivalta raivoo, kiihtyy.
Alttarilla tällä ihmisyyskö viihtyy?

Tunnottomuus, raaka voima hallitseepi,
kansoja ja yksilöitä vallitseepi.
Kahleissa on sääli, hellyys, armo,
alahalla ihmisyyden tarmo,
Bv6ämiBB' ei gBu tunne vlväB:
ihminen on luomakunnan pvlväB!

Bammutetaan, tunne tukelituupi,
liellvvB kerpautuupi.

Eihän luomakunnan kruunu heikompaansa
suojele ja vaali, täytä kunniaansa:
laaka ka'Bi pienen linnun lennon
eBtää voi ja taittaa elon nennon,
joka viatonna vaelteli,

luonnon liverteli,
tietämättä padaa, elon nurjaa puolta,
piti luottavana peBäBtänBä nuolta.

lainan ikmiBvvttä muiBta 8e ken rääkkää
luontokappaletta, säälin näitä BääBtää.
ävnkkä on 8e muBta mieli,



jolle eläinparan mykkä kieli
puhua ei saata syyttävänä,
että kärsi eläin syyttömänä
palvelleBBaan iBäntäänBä UBkolliBna,
aina uutterana, aina avu!liBna,

luomakunnan kruunun Kä6eBB' turvatonna
eläin nerkkämieli aBuu avutonna.
NuiBtakaamme! äilläkin on
tunne erottamaan panan,
«ekin KärBii, tulee tuBkannikeen,
va!itukBitta vaikk' kantaa ikeen;

tuntee, kirooManBa
karttaa eläinraukka niinkuin BortajaanBg,

Kuinka aliBtuva,
onkaan eläimellä KatBc avonainen
nän6eBBär>Bä Kupeel!anBa kurjan
inmiBolennon, mi Banan nurjan
taikka iBkun innan nalle antaa,
taakan kuolettavan Buuren kantaa,
taikka tavall' raalla KuolinvieBtin neittää,
Bää!in välkäkävkBen mieleBtänBä peittää!

avunpvvntö, UBkolliBUUB,
KatBeneBBa eläimen on, mutta — KövnvvB
täyttää ikmiBmielen, Bäälin puute,
arvon puute, inrniBvväen puute —

tanterelle tuBkan monikerran



vaipuu eläin eessä luonnon herran,
jolla kuolematon sielu on ja järki,
mutta joka ihmisyyden tunteen särki.

luomakunnan kruunu! IlnniBvvttä palvo,
neikompaBi livvää, oikeutta valvo!
ävtvttele Bäälin BvcjämeBi,
kellg mieli kätke povel!eBi,
jotta tavttviz' laki
loppui»' valta raa'an perinnvvclen -

val!itBeiBi maaBBa launan valtakunta,
rakkauden ja Bvclämien valtakunta,
maailmaBBa ilimiBvvz ei oi3' vain unta.

(5l?/'//>?Knut
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ALKUSANANEN.

Siinä nykyisessä muodossaan, jossa eläinsuojelustyötä
nyt harjoitetaan, ei sitä ole vielä kauankaan harjoitettu.
Yleismaailmallinen eläinsuojelustyö ei voi laskea vielä
sataakaan kehitysvuotta, johon nähden täytyy mielihyvällä
merkillepanna, että tämä jalo harrastus ja työ kuitenkin
lyhyellä toimiajallaan on ennättänyt saada jo varsin paljon
jalansijaa ja innokkaita aseenkantajia maailmassa.

Velvo!liBuu6entunto eläinmaailmaa kontaan on Bganut

kauan uinua; eläinkunta on Baanut luomakunnan kruunun,
i!nniBen, tanolta «BakBeen äärettömiä eikä
ole kauan Biitä, jolloin ei inminen vielä tuntenut tällai-
-BeBBa olotilaBBg mitään pabaa, vaan Kat3oi,
että kaikki oli niinkuin olla pitääkin.

lÄäinsuojelußaate, joka Bißä!tää mitä Kauneimmaßßa
muodoßßa almeliaißuuß- ja on kuiten-
kin Bikßi läkellä kunnon vk3llön B>Bäißtä inmißtä,
että 8e Baa 7UNBaat kun
kerran aate on ja lieräämään
nißßg ja eläinßuojelußliike enßimäißen
Kcnt«nßa ja alkoi Bieltä vänitellen, valitettavan nitaa3ti,
mutta varmaßti, levitä mulliin maidin, Zuomeen.



Mkäli tieäoßßamme on, Bää6ettiin LnFlannißßg enßimäinen
eläinßuojelußlaki v. 1822 ja niinä aikoina ziellä mvö»kin
enßimäißet perußlettiin. Vanna ei
BNB tämä liike ole, ja joB oman maamme oloja ajatte-
lemme, voiäaan eläinßuojelußliikettä täällä pitää vaßta
nuorukaißena, joßkin kaiketi orinekßi elinvoimaiden
verrattavana, tarkoitamme tällä eläinßuojeluß-

- luonno!lißeßti jo kauankin Bitten joitakuita
tälle aatteelle lämminneitä nenkilöitä maaßßamme

on lovtvnvt, vaan maamme enßimäinen varßinainen eläin-
-Buojelußvn6ißtvß pemßtettiin I'urußßa vaßta 1871. Bitä ennen
oli, kuten tunnetaan, Bakari 7'opeliuß tennvt Kaunißta

laßten ja nuorten parißßa,
tämän jalon aatteen kylväen Ben iäut nuoriin,
vaßtaanottaviin B^6ämiin.

l>sMemmin toimii maaBBamme jo koko joukon toiBta-
-Bataa eläinBuojeluBvncliBtvBtä ja kuuluu niiBtä läliemmä 70
3uomen liittoon, tällainen järjeB-
- on maaBBamme jo Baanut BiiB nvvän

alun ja mv«Bkin jo ennättänyt paljon vaikuttaa.
Kukin vnäiBtvB paikkakunnallaan tekee liitto
KokonaiBenaan vaikuttaa aBian nvväkzi, jopa lainBääclän-
töönkin, joka onkin mitä tärkein Beikka täBBä joB
mielitään Baacla tulokBia, Bel!aiBia, jotka to6el-
lakin toteuttavat ne jotka eläinBuojeluBliik-
keen kilpeen ovat piirretyt.

o o
o o
o o
o o
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1889—1914.

Kun tässä halutaan hieman selostaa Itä-Savon Eläin-
suojelusyhdistyksen 25-vuotista toimintaa, täytyy heti aluksi
huomauttaa, että selostus on vain aivan pintapuolinen,
muodostuu hajanaiseksi katsaukseksi, sillä kirjallisia asia-
kirjatietoja puuttuu yhdistyksen toiminnan alkuajoilta, jopa
ne ovat aivan vajanaisia muutamiin viime vuosiin saakka.
Muistitiedotkin ovat olleet niukat valaistusta asiassa anta-
maan.

Kun BavonlinngBBa kuitenkin nyt 4 ja 5 p:nä neinä-
kuuta 1914 vietetään vleiBiä on pai-
kallaan liieman eäeB KoBkctel!a tämän liikkeen tänänaBti-
-Bia vaiheita täällä, käMäen Baatavina olleita
lanteita.

YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN.
Muutamien ncnkilöitten poveBBg oli jo

kauan kytenyt ajatuB Baa6a äavonlinnaa ja Ben vmpäliBtö-
kuntia varten peruBtetukBi eläinBuojeluBvkciiBtvB. Kenan
v. 1888 oli KokouB aBian pontimiBta varten paikkakunnan
Banomalen6eBBä ~3avonlinnaBBa" kuulutettu pi6ettäväkBi,
vaan kun asian alkuunpanijat KokoukBeen Baapuivat, ei
Binne muita tullutkaan ja aBia laukeB> 3ikBeen.



tämä aate sai innokkaan kannattajan nuoresta Säämingin
maamiesseurasta, jonka tiheään pitämissä kokouksissa oli
keskustelunalaiseksi otettu myöskin hevosen- ja yleensä
kotieläinten hoito ja siitä kehittyen eläinsuojelusasia. Sää-
mingin maamiesseuran toisessa vuosikokouksessa 9 p:nä
tammik. 1889 piti esitelmän ~Hevosen kasvatuksesta ja
hoidosta" kirkkoherra J. Jalkanen, lopettaen esityksensä
seuraavin sanoin: ~Yksi asia on vielä tärkeä ja kallis sy-
dämclleni, jota parhaalla tahdollanikaan en saata jät-
tää mainitsematta. Jokainen, joka on käynyt Savonlinnan
markkinoilla, on nähnyt eli tullut sen huomaamaan, kuin
vanhoja ja vaivaisia hevosia täällä kauheasti rääkätään.
Esittäisin että Maamiesseura ottaisi miettiäksensä Eläin-
suojelus-yhtiön perustamisen paikkakuntaamme." - - Esi-
telmän johdosta keskusteltaessa kokouksen osanottajat
varsin lämpimästi kannattivat eläinsuojelusyhdistyksen pe-
rustamista. — Selostaessaan keskustelua, lausuu «Savon-
linna"-lehti asiasta omana mielipiteenään seuraavaa:

~V3lBin tärkeä j 3 toivottäV3 oliBi P3ikk3kunn3llennne
eläin pesUBt3minen. 38i3t3 li3l>
138t2V3t licnkilot jo viime VUONN3 olivatkin ilmoittaneet
KokoukBen 38ian KeBku3telu3 varten. 3!inen ei kummin-
K33N 833punut liittävää määrää jäBeniä ja NOMM3 raukeBi
8i!lä kertaa, suoletta 3aavatkin nyt tienoollamme mark-
Kin33Ba nevoBia rääkätä tunnottomat, 3v6ämmettömät ilimi-
-Bet. Viimekin markkinoiBB3 oli Burke2t3 nän6ä kuin erään
talon pinalla mieB >Btui ratBun BeläBBä lievoBta Kannu3ta-
M3BBa; toinen mieB perä3tä MoBten piti kaikin voimin
nevoBen nännöBtä kiinni. tuBkaBBaan juok3>
ympäri piliamaata, 3aa6en BvrjäBBä K3tBojilta piiBkan läi-
mävkBiä. lama on inrniB3rvo3 3>ent3V3 j 3 jumal3ton teko,
jot3 enkä!Bemään eläin BuojeluB-vdtiö o!i8i V3lBin terve-
tullut."

3itä ennen ei aBi2Bta ollut ju!klBeBti paikk3kunn3l!a
kirjoitettu.

maamieBBeuran KokoukBeBB3 22 p-nä nel-
mik. 1889 piti Beuran maanvilj, /?,

/?<?/? terve!i6vBpuneen, omiBtaen Ben miltei KOKON33N eläin-
pelUBtamiB3Bialle ja punuen innon ja

lämmön Banoja tämän 38ian nvväkBi, BääBtämättä anka-



ruuttakaan arvostelles-
saan yleisön raakaa käy-
töstä paikkakunnalla eläi-
miä kohtaan. (Puhe se-
lostettu ~Savonlinnassa",
n:o 9v. 1889». Yhdistyk-
sen perustamisesta kes-

kustcltaessa lausuttiin
mielipiteitä, että se perus-
tettaisiin maamiesseuran
yhteyteen tai että hevos-
seura ja cläinsuojelusyh-
distys samalla kertaa yh-
deksi seuraksi perustettai-
siin. Päätökseksi kuiten-
kin tuli, että eläinsuoje-
lusyhdistys itsenäiseksi,
erityiseksi seuraksi perus-
tetaan ja päätettiin sa-

K. PULLIAINEN

Malla, että yhdistyksen varsinainen perustava kokous
pidetään seuraavan maaliskuun 26 p:nä. Valmistavaan
toimikuntaan valittiin Savonlinnasta: tuomari H. F. Forss,
varatuomari J. Ekman, asioitsija P. J. Pesonen ja eläin-
lääkäri W. Österberg; Säämingistä: kirkkoherra .1. Jalka-
nen, maanviljelijät K. Pulliainen, Wuorinen ja Sairanen;
Rantasalmelta: ruununvouti G. Helsing ja tilanomist. O.
Gummerus; Kerimäeltä: kkhra G. E. Herckman ja maan-
vilj. J. Pettersson; Sulkavalta: kkhrat L. Wenncrström ja
J. Lind sekä maanvilj. Kalle Leinonen; Enonkoskelta:
kaupp. Pulkkinen sekä Oravista: insinööri K- Lundgren.

Kuten havaitaan, oli jo alustapitäen tarkoituksena
saada yhdistyksen alue käsittämään Savonlinnan kaupunki
ja sen ympäristö varsin laajalti.

Perusfauaan kokoukseen, joka 2"/<t 89 Säämingin kun-
nanhuoneella pidettiin, oli kokoontunut yleisöä sekä kau-
pungista että maaseudulta ja avasi kokouksen maanvilj.
K. Pulliainen, joka sitten myöskin valittiin puhetta johta-
maan; pöytäkirjurina toimi asioitsija p, J. Pesonen. Yksi-
mielisesti ja innostuksella päätettiin perustaa yhdistys ja
annettiin sille nimeksi Itä-Savon Eläinsuojeluyhdistys.



HUGO FERDINAND FORSS

Yhdistyksen toimintapiiri päätettiin käsittämään Savonlin-
nan kaupungin ja Säämingin, Kerimäen, Rantasalmen, Sul-
kavan, Savonrannan, Enonkosken, Heinäveden jaKangas-
lammin pitäjät. Tämän toiminta-alueen keskipisteenä olisi
Savonlinna. Väliaikaisen varsinaisen johtokunnan jäse-



niksi valittiin tuomari Hugo Ferdinand Forss, esimiehenä,
varatuomari J. Ekman, eläinlääkäri Österberg ja asioit-
sija P. J. Pesonen. Sitäpaitsi valittiin ympäristömaaseu-
dulta apujäseniksi johtokuntaan: Säämingistä maanvilj.
K. Pulliainen ja H. Landgren, kapteeni R. Schulman,
everstiluutnantti Stålhane, kirkkoina J. Jalkanen ja lauta-
mies Sairanen, Kerimäeltä pastori G. E. Herckman ja
maanvilj. J. Pettersson sekä Rantasalmelta maanvilj. Gum-
merus ja ruununvouti Helsing.

Pitkänpuoleisen Joman" jälkeen johtokunta sitten
elokuussa kokoontui ja laati sääntöehdotuksen pääpiirteet,
jättäen sääntöjen lopullisen muovailun herrojen Forssin,
Ekman'in ja Pesosen huoleksi. Säännöt vahvisti kuver-
nöörinvirasto syysk. 3 p:nä 1889, jolloin siis yhdistyksen
sääntöpohjainen toiminta voi alkaa.

YHDISTYKSEN TOIMINTA.

tuumattavalla innoBtukBella alkoi vnä>BtvkBen toiminta.
3iinen liittyi kertakaikkiaan MBenmakBUNBa suorittaneina
vakinaisina Meninä 15 nenkeä ja vuosiMeninä 49 nen-
keä, naisia ja mieluä. LnBimäiBenä varsinaisena jonto-
kuntana, joka kolmeksi vuodeksi valittiin, toimi: tuomari
//l/c/a ja aBioitsija

(sinteerinä ja ranastonnoitajana) Bavon!ini!asta;
kirkkokerra ja kapteeni /?, 3äämin-

maanvilj. 6>, Rantasalmelta; kaupp. T',?/'-
käskvnajaja //. ttei-

näve6e!tä; kirkkoli. /<. /?. 3ulkavalta; kirkkoli.
t?. A. Kerimäeltä; kaupp. //s/?c/l///>? 3avon-
rannalta ja sadanomist. LnonkoBkelta. loimi-
kunnan varajäseninä toimivat kauppiaat
<7/? s ja /?//>. Bekä maanvilj. //.

F/><?/? 3avonlinnaBta.
3ääntöjen 1:n pykälä Bääsi: ~Vnäistvkßen tarkoitus

on vaßtußtella Kaikel!aißia tapoja ja erit-
täin vaikuttaa Bäälivää ja lempeää menettelemißtä kotieläi-
miä kolitaan. Eläinten rääkkäyksenä pidetään: a) jokaista
eläimen väkivaltaisa ponnistamista sen voimien, d)
jokaißta palioin pitelemistä joko lyömällä ja pieksämällä,



nälällä ja janolla taikka muulla pahanilkisyydestä, huoli-
mattomuudesta tahi kevytmielisyydestä lähtevällä julmuu-
della; sekä c) eläinten tappamista semmoisella tavalla,
joka tarpeettomasti lisää heidän kärsimistänsä." Ja 3:ssa
§:ssä määriteltiin lähemmin yhdistyksen käytännöllinen
toiminta tarkoitusperiensä hyväksi, asettamalla m. m. yh-
distyksen jäsenille varsin ankariakin ja velvoittavia vaati-
muksia.

asiassa herätystyöhön: jä-
seniä kerättiin uutterasti,
eläinsuojelusasiaa valai-
sevia kirjasia levitettiin,
jopa esitelmiäkin pidet-
tiin ja yhdistys kokoontui
verrattain usein, jolloin
myöskin saatiin havaita,
että kokouksissa kävi jä-
seniä, että asialle oltiin
lämminneitä ja aijottiin
virkeinä eteenpäin astua.
Maaliskuun 20 p:nä 1890
toimeenpani yhdistys ar-
pajaiset, jotka osanotol-
taan ja ohjelmaltaan on-
nistuivat hyvin. 2,400 ar-
palippua meni kaupaksi
kuin kuumille kiville ja
puhdas tulo arpajaisista

toiminta alkuaikoina koneistettiin pää

P. PAKARINEN

oli 666 mk, 36 p, - l<aunis ponjaralia toiminnalle
ennen kaikkea ovat tässä kauniissa työssä

tännöllisen taakan kantaneet ne valvojat,
jollaisia lieti alusta alkaen päätti asettaa ja joit-
ten telitavänä oli markkina-aikoina ja muulloinkin teroit-
taa eläinsuojelusasiaa yleisölle, ottaa ja pelastaa raunaan
nääntyneitä, kurjia kevosraukkoja j,n,e. tällaisiksi järjes-
tvsmielnksi tuli toiminnan alusta alkaen suutarimestari />.

ja kaup, talouäenkoitaja jo>Bta
ensiksimainittu on tätä tointa uskollisuudella ja antaumuk-
sella noitanut koko toiminnan ajan, tullen



myöhemmin yhdistyksen miltei koko työtaakan kantajaksi
ja yhdistyksen elossapitäjäksi, kuten tuonnempana havai-
taan. Hra Backman oli niinikään toimessa kauan ja us-
kollisesti ja suuret ovat tässä työssä näitten miesten ansiot.
Vanhoilla senaikaisilla miehillä on muistissaan paljon ku-
vaavia tietoja eläinsuojelustaistelusta noina aikoina. Monta
kiivasta ottelua saivat herrat Pakarinen ja Backman kes-
tää pelastaessaan hurjiintuneilta, viinan villitsemiltä mie-
hiltä onnettomia hevosia. Ensimäisiltä markkinoilta he
jo Ko7jaBivat 37 KevoBta,
joilta 3 kuoli itBeBtään
talliin vietyä, 3 mieBtä
vangittiin, kun tekivät vil-

vgBtarintaa,
vannaan
Baivat tuntea vaikeita ruu-

miilliBiakin Ko!naukB>a
teli6eBBään tätä anneliai-
-3UUB<MZ, Yli 300 piikkaa
lie 83inoi!Ia enBimäiBillä
markkinoilla ottivat de-
voBiää!<kääjiltä poiB, —

vaioituBtau!uja
naulattiin kaduille,
vedottiin ja
lakiin, ja Bekä
Ben juntokuinian Menet
täMivät ve!volliBuutenBa
dartauclella, koettaen tä^t-

ALFRED BACKMAN

tää tarkoituBta juuri BellaiBina aikoina kuin
eBim, markkinoilla,

on toiminut eri aikoina tilapä!BeBti
UBeampiakin, 3itäpaitBi erinäiBiä denki-
löitä, jäBe,iiä, jotka mitä Buurimma!la läm-
möllä tekivät eläinBuojeluBaatteen 3el!ai-
-Bena mainittakoon m,m. kapteeni mo-
niBta muiBta puliumatta,

Olemme Ineman laveammin KäBitelleet näitä
alkuaikoja BenvuokB>, että toiminta 8i!Ioin oli inno-

KaBta ja uutteraa, mutta valitettavani Bittemmin BuureBti



lamaantui, jopa tyyten
kuoli pitkiksi vuosiksi.
Vuodesta 1889 vuoteen
1892 toimi ensimäinen
johtokunta ja oli toiminta
täsmällisen järjestelmäl-
listä, sillä olihan asian
peräsimessä kihlakunnan-
tuomari Jiugo Ferdinand
Forss, miesten mies, jär-

jestyksen selvä mies,
eläinten ystävistä lämpöi-
simpiä. Kokouksia pidet-
tiin säännöllisesti, vuosi-
kertomukset julaistiin,

paikkakunnan sanoma-
lehteen kirjoitettiin kehoi-
tuksia yhdistystä sen toi-
minnassa kannattamaan

AND. EMIL NYMAN

ja johtokunnalle ilmoittamaan e!äin73äkkävBtapaukBia 28ian-
omai8ten 3vMeeBeen BaattamiBekBi. puneenjoktaja lauBuu
m.m. vuoBikertomukBeB3a v. 1892, että on ikävä, kun ei
eläinlääkkääjiä ilmoiteta vdäiBtvkBen tietoon Bekä kuomaut-
taa Bamalla Beuraavan tapaukBen: ~Li-äBtä I?antaBalmen
I"eemaBBaalen Kv!äläiBtä on KinlakunnanoikeuB Bakoittanut
lievoBenBa lääkkäämiBeBtä 150 mk, MeB oli pannut
BenBa vetämään raBkaBta jääkuormaa Bulalla maalla; kun
eläinraukan voimat eivät liittäneet kuorman vetoon, piekBi
nän Bitä enBin armottomaBti, ja kun ei Bekään auttanut,
t>önBi nän nevo3en kannan alle olkia, jotka 3vtvtti pala-
maan," Itämän KuvaukBen jälkeen puneenjontaja lieliku-
vglla innolla KvBvv, eikö ole BiiB aika derätä eläinBuoje-
luB22tteelle.

niin Kumma!liBta ja ikävää kuin 8e onkin,
tällaiBiBBa 28ioi88a tavallinen lamaannuB j 2 nerp2UB tapaBi
Itä-3avon LläinBuojeluBvn6iBtvBtäkin. VuoBikokoukBeBB2,
v. 1892, jo V2littaa jolitokunta laimeutta vliäiBtvkBen jäBen-
ten tanolta, KO3K2P2 KokoukBeenkin oli V2in kymmenkunta
nenkeä tullut, vaikka jäBeniä olikin 114. >1a v. 1893 ei
vuoBikokouBta, enempää kuin muitakaan KokoukBia enää



aikagn3agtu, monen monilta
yrityksistä riuolimatta. ?ästä
alkaakin yleistyksen liau-
clanlepu, jota kestää vuoteen
1898, jolloin elonmerkkiä
ilmeni jonkun verran, kuo-
leentuakBeen kuitenkin aivan
alkuunBa jälleen. Kun kaikki
maliäolliBet pöytäkirjat ja
muutaBiapaperit,lukuunutta-
matta jonkunlaiBta tilikirjaa,
ovat näiltä väliajoilta kaäon-
neet ja kun paikkakunnan
Banomaledclen vuoBikerrat-
kaan eivät tieclä mitään vli-
-6>BtvkBen WiminnaBta, ei se-
loBtelu ole näiltä ajoilta
manäollinen. 8e on kuiten-

Jhs PAGANUS

kin että zittenkuin enBimäinen
langBtont!oitaja, 28i«it8ija p. ?eBonen oli paikkakunnalta
poiBtunut, oli rakavarain lioito KauppiaB
liuolena, mienen, joka muutenkin mitä Buulimmaila läm-
möllä otti 08aa toimintaan. Kun dan kuoli,
jäi vli(liBtMBen ~elämä" tältäkin puoleltaan nolwkBiin,
jopa määrään, ett'ei UBeaan vuoteen varmuuäella

e6eB, onko varoja mitään.
livvä aate ei mali6u ijäkBi maanrakoon. Oli

muutamia mieniä, jotka näinä lamagnnukBenkin aikoina
toimivat, toimivat aatteen lämmittäminä, KiitoBta tavoittele-
matta. Be!lainen mieB oli jo aijemmin mainittu talon-
omiBtaja />. mieB, joka alusta aBti
oli ollut uskollinen, johtokuntaan
kuuluen toiminut nytkin lamaannuk-
-Ben aikana jopa Baamaan Belkoa

kirjoista ja mal>c!olliBiBta varoista, joita lonikin
BääBtöpankista muutamia satoja. V. 1905 tiän otti

kirjat ja rahavarat liuostaansa ja on niitä tunnolli-
sesti täliän saakka duitanut, Lamalla sai lian muutamia
työtovereita ja niinpä ikäänkuin virkosi, joskaan
säännöllinen ei nytkään 'lällai-



sina atteen ja toimin-
nan ylläpitäjinä on
mainittava opettajatar,
neiti Elin Mö/sé, kruu-
nunvouti Nap. Schrö-
der, kaupunginviskaali
Matti Tiainen ja kasvi-
tarhuri Kaarlo Oksa-
nen. — Aatetta pidet-
tiin vireillä, rnarkkina-
aikoina otettiin huo-
noja, kurjia hevosia
kymmenittäin omista-
jiltaan, suorittaen niistä
kohtuullinen korvaus,
järjestysmiehiä palkat-
tiin j.n.e. Hra P. Pa-
karinen lähetettiin teu-karinen lähetettiin teu-
rastuskursseille, jonka

mim ««ai cc suoritettuaan hän onELIN MÖLSÉ toimittanut vkßlt^>Bla
Kulßßeja, teulaßtukßia

ja upaßtukßia. 3enjälkeen onkin teulaßtußk«neel!a pää-
tetty päivät m.m. vnäißtvkßen liuostaan otetuilta llevosilta.

V:Bta 1995 v:teen I9M oli toiminta kuitenkin vieläkin
tavallaan najanaißta, joskin aßioita jontokunta noiti jäljes-
tvkßen vuoksi, toimien vokaali tiainen ÜBeita vuoßia

puneenjontajana. Vuotta I9ls> saattaa sanoa
sitten jälleen ja toivottavasti

vuoäekßi. 3illoin alkoi taas lipeämpi
ja säännöllinen toiminta, mainittuna vuonna
kuuluivat kellat tiainen, ?. pakarinen, l<. pulliai-
nen, 13. ja l-I, Kock valßinaißina jäseninä ja
l<. ()kßanen, V. laatinen ja 8. Silvonen valgMeninä.
kenttäinkin malkkina-aikaan tenokkaaßti toimittiin, otettiin
II lievosta, muuna vuoäen aikana 2. 'seulotettiin kaik-
kiaan 14 Kevosta, 2 koilaa ja 2 Bikaa. 7il!e eläinlääkkää-
jälle annettiin valoitus, ÜBeita elitvistalkastuksia piclettiin.

V. 1911 antoi jodtokunta, pulieenjontajansa 'siai-
zen muutettua manan majoille edellisenä vuonna, kasvi-



tarhuri K. Oksasen huo-
leksi hoitaa puheenjohta-
jatehtäviä vuosikokouk-
seen saakka. Vuosiko-
kouksessa 1911 valittiin
johtokunta kokonaan uu-
delleen, kun ei tallella
olevista papereista voitu
saada selvää erovuoroi-
sista jäsenistä. Täten tuli-
vat johtokuntaanvalituiksi
lisat K. Oksanen, K. Pul-
liainen, P. Pakarinen, S.
J. E. Hirvensalo ja H.
Nurmi varsinaisiksi ja
hrat V. A. Jaatinen, S.
Hirvonen ja Hj. Hänninen
varajäseniksi. Hra K. Ok-
sanen valittiin sittemmin
johtokunnan kokouksessa
yhdistyksen puheenjohta-
jaksi, hra Hj. Hänninen

varapuheenjohtajaksi.
Rahastonhoitajana toimi,
kuten edellä jo on mai-
nittu hra P. Pakarinen
v:sta 1905 ja on tässä
luottamustoimessa yhä.
Uusi innokas puheenjoh-
taja ryhtyi tarmolla toi-
meensa, astui jo ennes-
tään hartaana eläinsuoje-
lustoimihenkilönä tähän
johtoasemaan, jossa hän
yhä on. —

Helsingissä maalisk.
25-26 p:nä vietetyillä

~eläinsuojeluspäivillä"
edusti yhdistystä hrat K.
Oksanen ja P. Pakarinen.

Nä?. SCHRÖDER

MATTI TIAINEN



(Yhdistyksen puolesta oli
jo ennenkin edustajia lä-
hetetty eri osissa maata
toimeenpantuihin eläin-
suojeluskokouksiin. M.m.
vuonna 1909 edusti yh-
distystä Kangasalla eläin-
suojeluspäivillä hra Paka-
rinen). V. 1911 liittyi yh-
distys haaraosastona Suo-
men Eläinsuojelusyhdis-
tykseen, tullen siten ikään-
kuin lähempänä renkaana
liittymään eläinsuojelus-
työketjuun. Niinikään

käännyttiin niiden lähi-
seutuvilla toimivien yh-
distysten ja seurojen puo-
leen, jotka pääyhdistyk-
sen sääntöjen mukaan
voivat liittyä eläinsuoje-
lusyhdistyksen jäseniksi,
kehoittaen niitä liittymään
kannattaviksi jäseniksiyh-
distykseen. Kruununvou-
tia kehoitettiin huomaut-

KAARLO OKSANEN

tgMlgn nim>BmieBten
kautta po!iiBikonBtaape-
leita ziitä valBin
KevoBten

m, m.
tukkimetBien ve6ättämi-
-BLB3ä Bekä kelioittamaan
deitä valvomaan, ettei täl-
la!Bta jat-
KuiBi, I"eui'aBtuB!!uoneen
iakentamiBen taipeelli-

-Buu6eBta kaupunkiin,kau-
punAlnvaltuuBmietn!le

huomautettiin.



tarkastuksia, syytteeseen-
panoja y.m. toimitettiin.
Eläinten ystävä"-lehteä
jaettiin ilmaiseksi 20 kpl.
Jäsenluku oli vakinaisia
41, vuosijäseniä 121.

V. 1912 olivat johto-
kunnan jäseninä hrat K.
Oksanen (puheenjohta-
jana), K. Pulliainen, P.
Pakarinen, S. J. E. Hir-
vensalo ja Kalle A. Rae-
vaara varsinaisina sekä
hrat Hj. Hänninen, H.
Nurmi ja S. Hirvonen
varajäseninä. Vuoden ku-
luessa kuitenkin muutti
manan majoilleK. Pulliai-
nen, joka yhdistyksessä
alusta saakka oli toiminut,
olipa ollut yksi sen pe-
rustajia, kuten tämän se-
lostuksen alussa on mai-
nittu.

V, A. OKSMAN

Paitsi tavanmukaista
toimintaa, hevosten ot-
toja, tarkastuksia ja syyt-
teitä eläinrääkkäyksestä
(yksi henkilö saatiin sak-
koihin), varotuksia (17)
teurastuksia j.n.e., on
vuoden kuluessa m.m.
päätetty poliiseille mak-
saa palkkio heidän toi-
mestaan syytteeseen saa-
duista eläinrääkkäyksistä.
»Eläinten ystävää" jaettiin
25 kpl. — Merkkitapaus,
varsin elvyttävä ja herät-
tävä oli 2 XI 1912 toi- P. NEVALAINEN



meenpantu ~eläinsuojeluspäivä",joka epäilemättä oli omiaan
kylvämään hyvää siementä läsnäolijoihin ja heidän kaut-
taan laajemmaltikin. Ohjelmassa oli esitelmiä, joita pitivät
konsulentti Lavola ja Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen
kiertävä puhuja K. Marjanen, keskustelua, kuorolaulua,
torvisoittoa y.m. Yleisöä oli varsin runsaasti. — Jäseniä
oli 44 vakinaista ja 41 vuosijäsentä.

Vuosi 1913 voitiin alottaa toivovissa merkeissä, mutta
laimeata tahtoi toiminta olla, johtuen yleisön välinpitä-
mättömyydestä. Johtokunnan jäseninä toimivat hrat K-
Oksanen (puheenjohtajana), P. Pakarinen, K- A. Raevaara,
O. Untinen ja V. A. Oksman varsinaisina ja hrat Hj.
Hänninen, P. Nevalainen ja H. Nurmi varajäseninä.
Tavanmukaista toimintaa, pääasiallisesti uutteran tarkastus-
miehen P. Pakarisen kautta, on jatkettu. Eläinsuojelus-
aatteen tunnetuksi tekemiseksi lähetettiin kaikille kirkko-
herroille yhdistyksen piirissä kehoitus, että heistä kukin
lokak. 19 p:nä seurakunnassaan selittäisi saarnan ohella
eläinsuojclusasiaa. Useita varoituksia annettiin ja yksi
eläinrääkkääjä sakkoon saatettiin. Yhdistyksen teurastus-
konetta on käytetty ahkeraan. »Eläinten ystävää" jaettiin
ilmaiseksi ja jäsenten keräys päätettiin voimalla toimeen-
panna. Linnun mallisyöttipöytiä y.m. välineitä päätettiin
ryhtyä välittämään niitä haluaville. Yleiset, koko maata
käsittävät Eläinsuojeluspäivät päätettiin vastaanottaa Savon-
linnaan v. 1914, vietettäviksi yhdistyksen 25-vuotisjuhlan
yhteydessä.

Kuluvan vuoden, 1914, toiminnan kruunaa ja sille
leimansa antaa ne innolla ja antaumuksella puuhatut
yleiset Eläinsuojeluspäiuät, jotka Savonlinnassa heinäk.
4 ja 5 p:nä vietetään ja jolloin Itä-Savon Eläinsuojelus-
yhdistys myöskin viettää 25-vuotisjuhlaansa. Muuten ol-
koon tässä mainittu, että tänä vuonna yhdistys hyväksyi
kokouksessaan 10 111 sääntöjen muutosehdotuksen ja että
uudet, paremmin tarkoitustaan vastaavat säännöt nyttem-
min, asianomaisen vahvistuksen saaneina, ovat voimaan
astuneet. Yhdistyksen johtokuntaan tänä vuonna kuulu-
vat: kasvitarhuri K. Oksanen (puheenjohtajana), talon-
omist. P. Pakarinen, seppä O. Untinen, vesitehtailija V.
A. Oksman ja värjäri p. Nevalainen vakinaisina jäseninä



sekä räätäli Hj. Hänninen, kauppias Abel Laamanen ja
kaup. hoitaja V, Turunen varajäseninä.

Yhdistyksen toiminnassa on muuten nyt huomattavissa
heräävää eloa ja vilkkautta, jonka toivotaan nyt vietettä-
väin ~Eläinsuojeluspäiväin" johdosta yhä viriävän ja var-
mistuvan, niin että yhdistys voisi jatkuvasti ja seisahduk-
sitta tehdä siunausrikasta työtä sen jalon aatteen hyväksi,
jonka lipun alle se työntekijäksi on liittynyt. — Toivo-
rikkaina katsokaamme tulevaista työtaivalta, innostukaam-
me ja innostuttakaamme, kylväkäämme hyvää siementä
uupumatta! Puhdas ja kaunis on se lippu, joka eläin-
suojelusväkeä johtaa.

selostuksen tulee erityisellä kiitulli-
suuäella mainita, että 3avonlinnan
net ovat toiminnan alkuajoilta saakka mill'ei
joka vuosi auliisti antaneet avustusta sen
tarkoitusperien toteuttamiseksi; ovatpa viime aikoina
myöntäneet varsin liuomattavia summia väkijuomavritiöit-
ten voittovaroista, tenien toiminnan siten
manäolliseksi.

~I3lälnsuojeluBpäiväin", deinäk, 4 ja 5 p:nä, toimi-
kuntaan ovat kuuluneet rouvat ,5/Ms ja
>Vc?/«/c7, neiti ///??<? kasvitarnuri /V,
jpuneenjolitajanaj, talonomistaja värjäri-
mestari /> ja toimittaja /V/?i// <5c7/'///?.

luonnollisesti on tästä vajanaisesta selostuksesta
jaänvt pois monta sellaista nimeä, jatka olisivat liuomiota
ansainneet, jäänyt mainitsematta kenties vaikuttavallakin
tavalla tällä alalla toimineita nenkilöitä, puliumattakaan
kiljaisuuäessa suoritetusta työstä, mutta sitänän on man-
6oton välttää. >Ia sennan tieäämme, että kaunis

itse tekijänsä kiittää.
Savonlinnassa kesäkuulla 1914

o o
o o
o o
o o
o*
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LUOMAKUNTA HUOKAA JA AHDISTETAAN,
VAAN SEN VAPAUTUKSEN HETKI ON

KERRAN KOITTAVA.

Se oli suvi, joka maani mairehisen vehreään verhosi,
se oli kesä, joka karut kankahamme kaunisti, kukin
kunnariamme koristi. Silloinpa palo sieluhimi syttyi, kesä
kiirehin kutsui Suomeni salonientä samoamaan, metisten
metsiemme tuoksuja tuntemaan, kansani armana» askar-
teluja katsomaan — vaan mitä näin, se kauhistuksella
sydäntäni sävähdytti, se tuskan tunnoin mieleni masensi.

Katselin kyntäjää, joka pellollansa auran kärkeä
ohjaeli. Laiha hevoskaakki oli vetämässä, ylen rasittunut
raskaasta työstä, kehnoksi kulunut huonossa hoidossa.
Piiskan iskuja sateli armottoman isännän ankarasta kä-
destä ja joka läimähdystä kirosana säesti. Se oli palkka
palveluksesta, uupumattomasta uskollisuudesta!

pois katseeni käänsin tästä tylystä näystä, liikapa
naisen Bv6ämessä sula BääliväisvvB avuttomia kontaan
asustaa? — ollut niin! oli emäntä, karjan
kanssa puunaeli. Kovin sanoin Ba6atleli Nustikkia, joka
sattui maitorainnan kumoon potkaisemaan, hankaisi
KotikiBBaa, joka oli käteen raavaissut siksi,
että tyttönen vmmärtämättömvvclessään sitä panoin oli
piäellvt. kontelun kotikalja kelvottomalta kaitsija!-
tansa sai.



Olleni ilta. Isäntä töiltänBä pa!aBi, Uskollinen Ihaili
V2Btaan laittautui, iloiBeBti häntäänsä heitutellen,
ali mies, ei sallin iloa paksanut ajatella. Liiloinpa
huomauttelemaan läBnäoloBtanBa vasten,
3iitä Buuttui isäntä, pois potkasi koiraparan luotansa.
Ulvahtaen kaikkoni eläin Kguemm3B,

Mieltäni ahdisti ja painoi. Elämän eheyttä olin
etsimään lähtenyt, sopusointuista ympäristöä hakemaan
tullut, vaan toiset olivat näyt Suomeni suloisella maa-
kamaralla. — Pois pakenin. Vchrcän metsän siimeksille
siirryin, lempeät lehdot löytääkseni, rauhalliset olosijat
saavuttaakseni -•- vaan saman sanoman sielläkin sain.
Ihmiskäden kovan kosketuksen avuttoman ahdistamiscksi
sielläkin havaitsin.

pesdo KeBäausinz;on armaiBeen Buutelc>on.
KeB3päivlill !ämpimäBBä lentoon länti, Yli kukkakenttien
keijui, Keveänä kuk,ZBta kukkaan kävi. IÄ aavistanut
minkään maailmaBBa e!ämänBä manata aamu» ulikaavan,
ei arvannut kenenkään kaunista kulkuansa kaäclitivan. —

?uli poikanen pieni, iloinen inmislapBi, pelnc>Ben,
rikki runteli sen soreat siivet eikä kuitenkaan sääliväistä
surmaniskua antanut. Maalian laski — ei se enää lentoon

ei koskaan enää liki laakson kukkia liitänet.
3urullinen elitoo oli perliosraukan vaan e! se
vtitään liikuttanut tuon iloisen ihmislapsen kovaa mieltä.

lieto lintunen, sulosävelien soinnuttapa, viliannan
metsän korkeita puita katselemaan.
?eBän rakensi pa puun oksalla onneanBa ylisti, rintansa
riemupa raiutli, poikaset pienet pesässä piipittivät.
elempää einettä etsimään lensi — vaan kun palasi, vai-
ennut oli poikasten piipitys, pe3ä rikottu pa ilkeät
ihmislapset puun alla ilkkuivat. —

lieinioni liellä? ! iliminen,
ponka ulpain sanoin viistetään, jonka
kuuäetaan, ponka sääliväisvMä suureksi sanotaan? l<auinB-
- vainen liänen korkeutensa maine, turhaako
vetensä >listvs? Kadonnutko inmisvvtensä, että hän
andistapaksi alentuu?

Matalamieliseksi hänet UBein teoistanBa tunnetaan,
alnais-apatuksiseksi aBkartelui3tansa arvataan.



Luomakunta nuokaa ja an6iBtetaan, niin jo äitini
lukevan kuulin, kun vienot lapBUUBvuoteni

viere!länBä vietin, vaan vaBta Ben toäekBi tajuBin, kun
onnellinen Kolini jätin ja elämän aaltoja ajelemgan
antauBin.

Oi, viipykää viihdyttävänä ylläni, te muistot herttaiset,
hetkistä lapsuuteni lauhan! Oi, tulvahtakaa valoksi sie-
luuni, keskellä mureheni mustimman, te ajat annahat,
joina kotikunnaitani kuljin!

Onnellinen olit, kotini! Onnellinen olin itse, koska
isoni kartanoilla iloitsin, koska äitini annahan asuinsijoilla
aikani vietin.

Vetäviäni olivat valkeat lampaat, Mta luokneni kut-
-Buin, joille leipaa ojcnBin. Oi, olivat ne kaikki:

Mielikki, I.ieto, Leikki, Lcminikki.
jotka i!oiBeBti ammuen aamulla KanBBani metBäan läkBiväl,
laitumelle laittautuivat, ja lukollinen Virkku vierelläni
juoBla vilitti.

Onnellinen olin, joB kivellä vitieriän laitumen lai6aBBa
iBtuin, KatBc!lcn keiuion seinän neilumiBla KeBätuu!eBBa,
kuunnellen käkeä, joka keikutteli KuuzikoBBa Kulokallion
kupeella, tani nuomaten 80l8aparven, joka rannan KaiB>i-
kanta lentoon länti. Onnellinen olin, KoBka lapBena
luonnon KelmaBBa lieilua Bain, metBän tanlnija tallata!
3iellä juurtui rakkauB rintaani, rakkaun luontoon, eläimiin,

3opU3«innun Bulon B>eluBBani tunBin,, kun kotikoivuni
KatvelieBBa iBtuen onnentävttä mailla Bain,
l<atBeli,iko pääBkvBiä, jotka peBiänBä ometan katon rajaan
rakenBivat, talii kuuntelinko peippoa, joka kotipihani
pinlajaBBa viBerBi, tain kiurua, joka korkealle kohoten
kauniliit virtenBä vilitti, niin aina iloketket ilianat vietin.
Kaikkialla nelkkvvää riemua! Kaikkialla luonnon lumoa-
vaa ikanuutta!

Onnellinen oli !Bäni, joka ankerana auran jäle3Bä
aBlcli, omaa peltoanBa kyntäen, I3i nän vaivojanBa väli-
tcllut, vaan iloiBin, KiitolliBin mielin lian
pollelle vinoitellut, joB Ben voimat raBkaBta
auraa vetäeBBä ja 8c leväntämään »liljaa
tulee", pukeli kMtömieB, piBtipä Bokeripalankin pollen



Buunun, taputteli l!evnBtariBg, kiitteli, mairitteli, Levonen
)/mmärBi.

Onnellinen oli äitini, kanakarjaa liellien lioiteli,
lenmille lauleli, lammaB!aumalle laverteli,

mainitteli.
Kaksinverroin Kal!iB on muisto äitini, että nän elä-

minua olijaeli, että aMukBiani oikeaan
zuuntaan opasteli, kun nuoruuteni notkean
vaelsin, 8e KanB«ani BUlsen katseli muuttolintujen
lälitoä maaBtamme. 3e oli «illoin, kun 3uomeBBani

«e oli 8i!loi:i, kun lelxiet KotikoivuBtani
kellastuneina, vilia!Ben lennättämänä, maan
muKaan laBkeutuivat; killoin keittivät peBänBä
ometan katon laj«88a, etelän lämpöä ctBiäkBenBä, Luomen

peljäten, talven tuimuutta
paeten. Virkkoi äitini vienoiB>llei voi Batlua,
ettette KoBkaan enää Buomc«Ba BuloBäve!citänne Bo!nnuta,
voi BZttua, ettette enää saavuta, voi
Batlua, ettette KoBkaan etelän lämmintä Billä vie-
raalla maalla vaanivat villoillenne. Voi Battua, että
metBämieBten luoäit Balaa BUlmaten, korkealla, korealta
KuluBtannc lentonne lopettavat. Voi Battua, että rakkaat
BiniBiipi joutuvat lierkkuBuitten
säällä 3uomeBBa teiään lauluanne kaipaamme, täällä
BuomcBBa tei6än armau.ttanne
ajatukBin kulkuanne Beuraamme maitten,
etelän enloiBi!le Bijoille, palatkaa, oi, palatkaa taaB, kun
Beuraava Buvi 3uomemme metBiä menevöittää!

tällainen on oleva koti inmiBkunnan vapauluk3en
valtavana aikana, Luomakunta nuokaa akäiBtetaan,
vaan Ben pääBinpäivä on kerran koittava! Valo vielä
kaukana kaatelee, vaan 8e on ker,ran länencvä, valtaava
maailman, Bopen Bovittava,
kin etBivä!

Urpo.
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IHMINEN LUONNON HERRANA.

Eräänä toukokuun iltana jälkeen Miinan päivän lähti
vanha kalastaja poikineen mökistänsä verkalleen astele-
maan karjapolkua pitkin tuonne metsistyneen kannaksen
takana olevia lahtia kohden. Mietiskeli: vieläköhän vii-
pyvät säyneet siellä pienemmässä lahden poukamassa ja
jokohan lahna nousee siihen pitempään kaislikkolahtcen.
He saapuivat pienelle lahtien väliselle niemekkeelle;
vanhus istuutui vanhalle, tutulle, sileäksi kuluneelle kivelle,
pisti poltettavaa piippunysäänsä ja vaipui siinä ajatuksiinsa
toinen käsi poskella, kyynärpäällä polveen nojaten. Siihen
vierelle laskeutui poika kallion kielekkeelle puoleksi pit-
källeen. — Ihana oli ilta, tavattoman lämmin, tyynenä
lepäsi koko suuri selkä, ei hievahtanut haavankaan lehti.
Laskeva aurinko kuulsi vielä kultaisena tuolta männikön
takaa, käet koivikossa kilvan kukahdellen kisailivat ja
salolta alkoi kuulua satakielen soitto. — Äänettömään
ihailuun vaipuneina viivähtivät isä ja poika tällä rakkaaksi
käyneellä paikalla.

~Molskis" — kuului yhfäkkiä vasemmalta, pienem-
mässä lahdekkeessa olevan suuren kiven viereltä; ~molskis"
— toistui toisen, kolmannen kerran, ja aaltoileva viri
särki veden tyynen kalvon. — ~Polskis", ~polskis", kuului
samalla oikealta kaislikkolahdesta, ja matalikossa näytti
ikäänkuin olisi sinne tullut eläviä kiviä.

~3epä vasta elämää", katkaisi poika äänettöm^äen.



~I'uollg va3emmalla viipyvät vielä Bävneet kutupai-
koillaan, täällä oikealla lannat ilakoivat. KatBelevat kutu-
paikkaa", virkkoi vannuB.

haetaan verkot ja Bouäetaan tuolta Belän niemen
ympäri, Baa6aan nvvä 8aa!i8", jatkoi poika,

UBeinnan ukko «li Ben ennen tennvt, mutta iivt ei
kän vahannut mitään poikanBa enäatukBeen, istui vagn

mietteiBiinBä vaipuneena, tuntui niin BuloiBelta nälr6ä ia
kuunnella luonnon vilkata eloa noktavan KeBä-illan luljai-
-BuuäeBBa, lilettvjen vuoBien raBkaB taakka painoi

narteilla, tuntui niin kumman väittävältä
mieli kävi niin omituiBen nelläkBi, Vinäoin, ikäänkuin
uneBta neräten, KäänBi ukko KilkaBtuneen KatBeen poi-
KaanBa ja virkkoi vakavana: ~ei naeta nyt," Kun poika
it!metvkBe!tään ei Baanut Banaa BuununBa, toiBti ukko:
~niin — ei naeta nyt verkkoja poikani" ja jatkoi:
»'lakanani on jo monta kevättä ja KeBää, elämäni iltapuoli
on jo KäBlBBä, enkänzn tiectä. vaikkapa muutaman kuukau-
äen kuluttua, kun tämä KeBäinen luonto laBkeutuu talven
lepoon, minunkin eloni aurinko laBkiBi. 3ikBipä puliun

juuri Binulle, mitä luonnon 3uuri majeBteetti KäBkee.
NonaBti olen mitä juuri eBitit, ennen iBäni KanBBa
ja Binunkin KanBBaBi muutamana keväänä, aina
on Billoin rintaani painanut raBkaB tunne, ja outo ääni on
minua Biitä kieltänyt, vaikkapa innoBtukBen va»aBBa en
ole jakBanut totella. — Ajattele poikani, kalatkin elävät,
ne Bvntvvät, KaBvavat, nauttivat elämän i!oiBta ja jatkavat
BukuanBa, l>le Baapuvat Buuri3Ba joukoin kutuun, kuten
nyt tuolla Bävneet ja lannat, viettämään kul>erlUBaikaa, ja
8i!loin armoton inminen, luonnon nerra, käy niiden kimp-
puun, virittää verkkoina, pyytää Batoja ja Burmaa miljoo-
nia vielä B^ntvmättömiä.

Vnä enemmän innoßtuneena jatkoi ukko: ,Minußta
tuntuu aivan kuin nuo ve6en gßujamet, Bävneet ja lalmat,
tal:taißivat laußua meille: .Muutamien kalojen kutuaikaa
koettaa laki Buojata, mutta mikßi olemme me Benkin
väkäißen turvan ulkopuolella? Olemmelian me mieleß-
- vdtä jaloja kuin eßim, kuka ja Biika, emmekä ole
näitä raatelevampiakaan." Olkaa livvät il>mißet vaikka
ilman lain pakkoa armeliaita meitä koetaan, antakaa



meille rauria, kun me kesän tullen iloiten ja tanßßien
liäitämme vietämme ja nuolenäimme sukumme lißääntv-
misestä, olemme luomakunnan jaloimmaßßa työssä.

,Mutta nenän ovat vain kaloja" 32! poika sanoiksi,
.hiinpä niin, vastasi vanlius", kasvatammenan ja

suojelemme korkeammllakin aBtee!la olevia eläimiä itBek-
KääkBi tvöclvksemme, emmekä niitä ajattelemattomasti
tiävitä." ?i6ämmeliän jalona pikkulintujen ja niiäen
peBien BuojelemiBen jg BääBtämiBen, emme BiiB
voisi 030ttaa jaloutta noita avuttomia veäen eläimiä ko!>
taan e<leB ja juuri 8i!Ioin, kun ne vötnmmin ovat
tilaiBuuäeBB2 itseään puo!uBtam3an."

~l<oetan ottaa opetukBeBtaBi vaarin", vakuutti poika
ja molemmat läkBivät kevein mielin ajelemaan konti

kotimökkiä.
~Kls, krr", kuului lakäen rannalla KaBvavan koivun

latvasta, ~kll, krr", kuului illan liiljaiBuu6eBBa laliäen
täiseltäkin rannalta, ~KuuleB poikani", otti taas ukko
pulieeksi, ~tetri->Bät laulavat vaimoillensa,
jotka pe3äBBä munia nautovat. ~Pam", kajadti samassa
jälkimäiseltä suunnalta ja nalki metsien, vuorien levisi
kumea kaiku, BuruiBeksi kävi vanliuksen katse,
ja lian melkein villaisena virkkoi: on inminen,
joka tuolla tavoin illan nämvBBä niipii pyssyineen ja
riistää nenien nääilon tuumauksessa kukertelevalta tetri-
isältä, ekken perrieen lisäyksestä iloitsevalta tetri-äicNltä.

se oli isä, surumielin jää emo yksin pientä
pernettään kasvattamaan vailla oman kullan lioivaa, >los
se oli äiti, kainoisaksi jää isän mieli, kun poikaset jäävät
muniin kuolemaan eivätkä kesällä saakaan tepastella ja
lentoon pvräriäellä isän iloksi."

»l>liin, niin" — nuokasi vannuB — »tuommoinen ei
ole enää yksin lain rikkomista, se on ilkeää murnan nalua,
julmuutta, raakuutta." tämmöistä tiirveää väärinkäMöä
osoittaa luonnon kerraksi asetettu inminen, Kirjoitettu
laki on voimaton tällaista estämään, jollei rinnassamme
ole olemassa toinen laki, joka alati telottaa mieleeni
enemmän jaloutta, enemmän säälintunnetta, liellvvttä ja

luonnon asujamia kontaan!
Ahtolainen.
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„ ELÄINSUOJELUSPÄIVIEN" OHJELMA:

Heinäkuun 4 sigill

K:lo 8 a. p. Edustajien ilmottautuminen kansliassa kaupungin kansa-
koululla, joka on myöskin kokouksen juhlahuoneistona.

X'!» '/:-> 11 n. p. Kokoonnutaan Olavintorille, josta marssitaan juhla-
kulkueessa torvisoittokunnan soittaessa tuomiokirkkoon.

Klo 11 a. p. Tuomiokirkossa: Juhlasaarna (tuomiorovasti A. Auvinen)
ja soololaulua (tohtorlnna Sylvi Veikkola).

K:lo 1 p. Avajaiset kansakoululla: Alkusoitto, avajaispuhe (K. Oksa-
nen), juhlaruno (Aukusti Simelius, lausuu rouva Simelius),
esitelmä, ~Eläinsuojelustyön kasvattavasta merkityksestä"
(opettajatar Eva Mattila) ja torvisoittoa.

K:lo 3—Vs si, p. Päivällisloma.
K:lo 1/a 5 i. p. Juhlnpuhe (tri A. Simelius), keskustelua.

Heinäkuun 5 pm»!

K:lo 9 a. p. Torvisoittoa, esitelmä: Eläinsuojeluksesta (maist. T. Sal-
minen), eläinsuojelusesincitten näyttelyä ja selostelua (eversti
T. K. Försten), keskustelua.

K:lo 2—l/a 5 i, p. Juhlapäivälliset Matkailijahotellissa (hinta 2:50).
K:lo 'lt!i A ji7 i. p. Huvimatka musiikin kanssa kaupungin läheis-

tiliin (jos ilma on suotuisa).
K:lo .r ) l h 7i, p. Lastenjuhla kansakoulun pihamaalla tahi sisällä

(järjestää opettajatar 1. Eerikäinen; puhujina csintyvät m. m.
opett. M. Sjöblom ja rouva A. Simola).

K:lo 7 i. p. Itä-Savon Eläinsuojelusyhdistyksen 25-vuotisjuhla. Oh-
jelma alkusoitto, historiikki, juhlaruno (neiti Laina Sairanen,
lausuu opettajatar Ida Sairanen), juhlapuhe (toimittaja Knut
Sarlin), torvisoittoa ja lopuksi Maamme.



Keskustelukysymykset ovat seuraavat:
I) Voivatko paikallisyhdistykset yhdessä kunnallisten viran-

omaisten kanssa saada aikaan määräyksiä Kuosmiin suuruudesta sekä
ajopalkoista halko-, tukki-, kivi-, y. tn. kuormain ajossa?

2) Metsästysasetuksen muuttamisesta.
3) Olisiko eläinsuojelustyölle eduksi, että nuorison yhdistyksissä

annettaisiin eläintenhoito-opetusta korkeimpain luokkain oppilaille ja
muille varttuneimmille lapsille?

4) Olisiko syytä koettaa lainsäädäntötoimenpiteitten kautta eh-
käistä niitä väärinkäytöksiä, joita markkinoillamme hevoskauppaa teh-
täessä harjoitetaan?

5) Voisivatko paikallisyhdistykset yhdessä kunnallishallitusten
kanssa laatia määräyksiä kuormain suuruudesta tukin- y. m. raha-ajossa
ja saataisiinko tällaisille määräyksille kuvernöörin vahvistusta?

6) Miten eläinsuojelusyhdistykset saisivat kuvernööriltä tietoja
niistä toimenpiteistä, joihin nämä ovat ryhtyneet eläinsuojelusyhdis-
tysten tckemäin ilmotustcn ja anomusten johdosta?

7) Kun kiertäviä eläinnäyitelyjä ei ole saatu lain kautta kielle-
tyksi, eikö niitä voitaisi estää siten, että kunnat ja kaupungit eivät
vuokraisi maata kaikellaisille karuselleille Ja muille tämänlaatuisille ar-
vottomille ja raaistuttaville huvituskeinotteluille? •

8) Olisiko syytä koettaa saada metsästysasetusta muutetuksi
siilien suuntaan, että kaikki petoeläinten julmat pyydystämis- ja tap-
pamistavat kiellettäisiin?
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