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N:o 1. Tuomen Eliiinsuojelusyhdistytsen haaraosastoille.
Lespäin mennään, ei oo elo unta,
Käy eespäin ihminen ja luomakunta.

W. R.

Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen haaraosastojen luku
on nyt lähes puoli sataa. Pari wuotta sitten oli eläinsuo-
jelusyhdistysten luku maassamme yhtä suuri.

Näistä osastoista, joiden toiminnasta oikein ohjattuna
maallemme olisi ei ainoastaan siunausta ja hyötyä maan
jotka mielä niin monipuolisesti moisiwat edistää kansamme
henkistä kehitystä ja kansallistaloudellistll Vaurastumista,
tyytyroät kuitenkin toiset ainoastaan nimelliseen olemassa-
olemiseen, toiset sen sijaan, ilahduttaroaa kyllä, toimimat reip-
paasii, lemittäen waloa ja neuwoja ympärilleen.

Samalla kun lausun Vilpittömän tunnustukseni ja iloni
niille osastoille, jotka ..aineellisista Vaikeuksista huolimatta",
iskien, säälimättä särkien, omat murtaneet tietämättömyyden,
itsekkäisyyden ja omanwoitonpyynnin muuriin siksikin suuria
aukkoja kuin ne Verrattain lyhyellä toiminta-ajallaan omat
tehneet, en moi olla surkuttelematta niiden osastojen kohtaloa,
jotka nykyisen Vapauden Varjelemina, oikeuden turwaamina,
syystä tai toisesta omat typistäneet Valon Vaakalinnun
siiwet ja niinmuodoin estäneet sen onnea ja menestystä
lewittäroää lentoa.

Tämmöiset huomautukset tuntumat kenties lukijastani
Vähäpätöisiltä ja liioitetuilta, mutta, ystäviäni hymät, työmme



on isänmaallista, melwoittawaa työtä — työtä, jota jokaisen
joka tahtoo kantaa kunnon kansalaisen nimeä, on tehtäwä ja
jonka laiminlyöminen ei jää seurauksitta.

Emäyhdistys on joskus ennenkin kiertokirjeessään ja
Vuosikertomuksissaan huomauttanut osastoja niiden melmolli-
suuksista, mutta siitä huolimatta on laiminlyöty säännöissä
ja yhteistyöhön liittymis-hakemuksissa selwästi esiteltyjä wel-
wollisuuksia ja sitoumuksia.

Käydessäni temätkesästä ja kesänaikoina muutamissa
haaraosastoissa huomasin jo ennen aawistamani seikat
osottautuman tosiksi ja Varsinaisiksi syiksi edellä mainitsemiini
epäkohtiin.

Luettelen tässä muutamia niistä:
1) Suuri joukko osastoja on saanut alkunsa hetkisestä

innostuksesta, jonka sitten jotapäimäiset huolet omat joko
kokonaan sammuttaneet tai ainakin melkoisesti lamauttaneet,-

2) Osastojen johtomiehiksi on tamallisesti malittu
paikkakuntalaisia, jotka jo ennestään toimimat jonkun muun
aatteen innokkaina ajajina tai Valtiollisen agitatsioonin pal-
meluksessa:

3) Nykyaikana toimimat jo ennen perustelut muut
edistysseurat ja yhdistykset;

4) Ohjelman puute. Aate on wielä siksi uusi, etteimät
kenties johtomiehet aina ose selunllä siitä mistä milloinkin
olisi keskusteltavia:

5) Varain puute.
Nämä ja samankaltaiset asianhaarat omat enimmäkseen

olleet syynä laimeaan toimintaan.
Mutta waikka ainakaan kaikki epäkohdat eiwät wallan

helposti ole korjattamissa, rootdaan niitä sittenkin melkoisesti
supistaa.

Mitä kohtiin 12 tulee niin ei tarmita muuta kuin että
esimies. sellaisena aikana, jolloin jäsenet omat muista hom-
mista mapaita, kokoonkutsuu yhdistyksen sellaiseen paikkaan,
johon on helppo päästä, ja innostamalla puheella lietsoo
mielet liekkiin. Myönnetään, että neumo on pikemmin annettu



kuin toteutettu ja saadaanpa ehkä kahdesti jopa kolmasti
turhaankin kokoonkutsua jäsenet, mutta lopulta seuraa sittenkin
ruoitto, ja tulee olla tyytywäinen, jos saa aluksi edes kymmen-
kunta jäsentä kokoon.

Jos niin onnetonta olisi, ettei esimies itse tunne itseään
kylliksi elähytetyksi aatteesta, niin Vetäytyköön syrjään ja
jättäköön toimensa toiselle!

Mitä sitten 3 ja 4 kohtiin tulee, niin täytyy ensinnäkin tehdä
kokous niin roiehättäwäksi ohjelmansa puolesta, että muut
kokoukset himmenemät sen rinnalla. Se on tosin maalla
useasti waikeata, mutta jos keskusteluaineeksi otetaan Vuoden-
aikaan kuulumia suoranaista hyötyä tuottamia kysymyksiä,
niin luulisi ainakin Vanhempien ihmisten saapuman niihin.
Kun on ohjelmasta puhe, niin en woi olla huomauttamatta,
että meillä yleisesti luullaan että kysymysten pitää olla symä»
sisältöisiä tai miisaustieteellisiä, mutta se on erehdys. Ainakin
maalla ja aluksi liikkukoot keskustelut mitä yksinkertaisimmissa
asioissa. Niinpä luulisi meillä pariksi kuukaudeksi oleman
työtä, jos otettaisiin seuraamat asiat pohdittamiksi: Karja-
huoneiden siimoaminen taimeksi; karjapihojen ja namettain
Varustaminen kuimikkeella, ettei eläinten hoitajain tarmilseisi
tehdä askareitansa ja eläinten seistä ja maata liassa ja loassa
pitkän syksyn aikana i seuraukset siitä, että eläimiä pidetään
sateisina syksyöinä ulkona; karjanhuoneiden Varustaminen
akkunoilla; ruokkimisen järjestäminen, s. o. kuinka monta
elukkaa moi rehuwaroillaan elättää taimen ylitse ja kuinka
monta ja mitkä on teurastettavia; metsästys j. n. e. — Lant-
tujen ja muiden juurikasmien Valmistuttua sopisi panna
toimeen pulskat hemoslihapäiwälliset, joille ainakin isäntä ja
emäntä kustakin talosta olisimat kutsuttamat.

Varat tekemät suurta haittaa. En moi muuta kuin
huomauttaa sitä, mistä niin usein ennen olen huomauttanut:
on medottama ja turmauduttama kunnallishallituksiin, maa-
miesseuroihin, säästöpankkeihin ja aineellisesti hyVinwoipiin
yksityishenkilöihin, sekä arpajaisten, iltamien, y, m. samanlaa-
tuisten tilaisuuksien sisäänpääsymaksusta karttumiin maroihin.



Tiedän että lukijani ivetää suunsa hymyyn wiimeisiä
kehoituksia lukiessaan, mutta puhun kokemuksesta, sillä johtamani
yhdistyksen menot, jotka wuosittain omat Vaihdelleet 10.000
paikoilla, omat kaikki kootut yllä ehdottamillani keinoilla.

Ponnistakaa, ponnistakaa naiset ja miehet, moitto on
olema meidän. Nahat moimat ne suuria aikaansaamat.
Muistakaa että kun on intoa, niin silloin on menestystäkin.

Eläinsuojelustoimistossa syyskuulla 1907.

T. K. Försten.
A. Hallamme».

N:o 2. Arwoisat esimiehet.
Maaseudulla piakkoin tapahtuman syysteurastuksen joh-

dosta pyydän saada huomauttaa herroja esimiehiä siitä, että he
kirkko- ja sanomalehti-ilmoitukjilla, esitelmiä pitämällä, kaitsija-
miehiä toimittamalla tutustuttaisimat kansaa inhimillisempiin
teurastustapoihin noudattamalla arm. aset. 14 p. elok. 1902.

Hetimiten on hankittama niinhymin myytämäksi kuin
myös sopimilla ehdoilla yleisölle käytettämäksi riittämä määrä
ampumakoneita lisäkaluineen.

T. K. Försten.
Toimistossa lokakuulla 1907.

A. Kattaminen.



Toimistossa maaliskuulla 1908.

s 1.

Yhdistyksen sääntöjen 9 Z:n 4:ssä ensimäisessä koh-
dassa luetaan:

Osasto on melmollinen tilaamaan 1 kpl. ~Eläinten Ps-
tämän" kutakin 10 jäsentä kohti; osastojen on lähetettämä
kertomus toiminnastaan äänenkannattajassamme julkaista-
maksi, osastojen tulee ilmoittaa paikkakunnalla sattuneista
aatetta koskemista tapahtumista j. n. e. setä toimeenpanna
yhteisiä kokouksia. Jos työllemme tahdotaan menestystä,
niin olisi yllämainittuja määräyksiä noudatettawa.

s 2.
Liittäen 1 kpl. ~Kotirohtola elaimille"-nimistä kumal-

lista kirjoitusta, pyydän osastoja ryhtymään sellaisiin toi-
menpiteisiin että mitä pikimmin saataisiin ~rohtola" kuhunkin
maaseutuosastoon.

§ 3.
Liittäen kirjoituksen ~Takatalmimarastot" sekä sääntö-

ehdotuksen niille lausun sydämellisenä toimomuksenani, että
jo tämän talwen aikana saataisiin maikkapa pienikin marasto
kuhunkin maaseutuosastoon perustetuksi.

§ 4.
~Nautapaarman" hämitystaisteluun on ryhdyttämä!

Ohjeita saa Toimistosta.

T. K. Försten.
A. Kattaminen.



N:o 4. Suomen eläinsuojelusyhdistytsen haaraosastojen
puheenjohtajalle.

Toimisto, marraskuulla 1908.
Suomen Eläinsuojelusyhdistys aikoo koettaa kertomuk-

seensa toimiwuodelta 1908 saada mitä täydellisimman selon-
teon osastojen työstä, ja saan sen johdosta kunnioittaen
pyytää että Te, arwoisa puheenjohtaja, hywäntahtoisesti
tammikuun aikana 1909 lähettäisitte Toimistoomme, Fredri-
kinkatu 20, tietoja seuraaman ohjelman mukaan:

Osastonne mirallinen nimi ja toimintapiiri.
Perustamismuosi, -kuukausi ja -päiwä setä milloin Vuo-

sikokousta tawallisesti mietetään.
Osaston perustajan nimi.
Osaston jäsenten luku osastoa perustettaessa sekä eri

muosina näihin asti. Syyt Vähenemiseen tahi lisääntymiseen.
Ensimmäisen ja sitä seuraamien esimiesten nimet ja

armot seka aika jolloin omat toimineet.
Jäsenmaksun suuruus.
Kuinka useasti on pidetty johtokunnan ja yleisiä ko-

kouksia. Onko osasto ja milloin toimeenpannut yleisiä
lääniä käsittämiä kokouksia tai ollut edustettuna sellaisissa
kokouksissa.

Onko toimeenpantu eläinsuojeluspäimiä.
Onko toimeenpantu iltamia ja millä ohjelmalla. Osanotto.
Mitä on tehty koulunuorison ja lasten tutustuttamiseksi

asiaamme.
Mitä on tehty lasten opettajain innostuttamiseksi.
Mitä un tehty kypsnneemman nuorison ja aikuisten

Vetämiseksi lippumme alle.
Onko hankittu esitelmänpitäjiä, onko paikkakunnan lehtiin

toimitettu eläinsuojelusafiaa koskemia kirjoituksia ja kehotuksia.
Miten eläinrääkkäyksiä ylimalkaan on estetty.
Onko osasto palkannut kaitsijamiehiä ja onko ilmiannoista,

jotka omat toteennäytetyt, annettu palkintoja. Kuinka monta
manhaa hemosta on otettu ja miten poisottaminen tapahtuu.



Mitä on tehty eläinten asuntojen parantamiseksi.
„ „ „

tukinajoZsa tapahtuman eläinrääkkäyksen
ehkäisemiseksi.

„ „ „
pikkulintujen suojelemiseksi.

„ „ „
humimetsästyksen ja kalastuksen suhteen.

„ „ „
kuohitsemiskysymyksen johdosta.

„ „ „ teurastusasian selmittämiseksi.
Mitä on tehty ensimäisen amun antamiseksi sairastuneille

kotieläimille; mitä on tehty takatalwen tuottamien kärsimysten
helpoittamiseksi.

Miten hankkii osasto maransa j. n. e. —.

Näihin ja moniin muihin työalaamme kuulumiin kysy-
myksiin tahtoisin Vastausta.

Hywin tiedän, että tämä monelle käy Vaikeaksi. Syitä
en moi luetella, maan luulen että, Välinpitämättömyyttä
lukuunottamatta, rahan puute ja monet muut Suomi-äitiämme
lyömät ja pirstaamat yllytys- ja harjoittamispuuhat omat
olleet syynä siihen, ettei ole woiw näitä kysymyksiä ja toimia
hoitaa suotamalla tawalla. Wastatkaa kumminkin, maikka
eimät mustaukset olisikaan suuremmoisia ja halkaisemia.
Älkää ujostelko metämästä näkymiin pienimpiäkään tekojanne.
Monesti olen nimittäin hamainnut, että osastot, luullen
toimintansa ala-armoiseksi, eimät mainitse siitä mitään, joten
simullinen jää siihen luuloon että ne nukkumat. Näin emme
saa tehdä, maan tulee meidän näyttää niille, jotka luulemat
Suomen Eläinsuojelusyhdistykscn kuudenkymmenen osaston
tyhjää toimittaman, että tämä martiojoukko hymin ymmärtääsuuren tehtäviänsä kansansa kasmatus- ja simistystyössä, että
Suomen monet kowat kokenut kansa ei istu toimettomana
nyt kun sen on onnistunut omilta hartioiltaan Vierittää tuo
raskas painajainen, joka lähes Vuosikymmenen sitä rasitti,
maan että se mielihyniällä nyt Vuorostaan rientää uskolli-
simman palVelijansa, melkein yksinomaisen tulolähteensä,
kotieläimen tuskia helpoittamaan, hywin tietäen sen kautta
parantamansa omaa usein tukalaa toimeentuloansa.



Armoisa puheenjohtaja, oi jospa tahtoisimme ymmärtää
suuret melmollisuutemme ja tehtämämme, oi jospa nyt, kun
maamies on saanut sadot aittoihinsa, rehut latoihinsa, ja
huokeampi aika hälle koittaa, ryhtyisimme yhteistyöhön hänen
kanssansa taistelemaan henkisiä peikkoja: itsekkyyttä, omanrooi-
tonpynntöä, raakuutta ja julmuutta y. m. parempaa itseämme
kahlehtimia roihollisia ivastaan! Varmaan ei silloin uusi
huomen olisi kaukana, maan soisi maamme laulu, joka nyt
monesti toiroottomana kajahtelee, innokkaana, toimehikkaana,
mukaansa tempaamana rakkaalla niemellämme.

Antakoon armias Luoja työllemme siunauksensa.
T. K. Försten.

U. Hallamme»,

N:o 5. Arwoisa Esimies.
Vuoden päättyessä tahdon mielä kerran, niinkuin toimon,

asiamme Varmemmaksi menestykseksi ja toimintamme helpoi-
tukseksi huomauttaa muutamista seikoista.

1) Niinkuin Eläinten Pstämän IN numerossa emä-
yhdistyksen pöytäkirjan 4 piitä syyskuuta 6 Z:ssä oli luetta-
mana päätti yhdistys lähettää ensi kesäkuulla Lontoossa
pidettämään elllmsuojeluskokoukseen oman edustajansa ja
toimoi haaraosastojen marojensa mukaisesti amustaman tätä
yritystä.

Koska kieltämättä olisi asiallemme eduksi saada suuresta
maailmasta uusia alotteita, oppia ja tietoja, tahtoisin pyytää
arrooisaa esimiestä ottamaan asian kokouksessanne teskustel-
tamaksi ja sitte Viimeistään tammikuulla m. 1909 Toimistoon
lähettämään tiedon a) ketä osasto haluaisi esittää edustajaksi
Lontoon kokoukseen; b) mitä osaa eläinsuojelustyöstä osasto
toimoisi edustajan erityisesti esiintuoman kokouksessa; c) kuinka
suurella summalla osasto kannattaa edustajan lähettämistä.

Emäyhdistyksen keskuudessa on ajateltu sopimaksi henki-
löksi neiti A. v. Konomia, koska hän ensiksikin taitaa useampiakie-



lm, jll toiseksi koska hänellä on kaikki ne edellytykset sen asian,
nimittäin juutalaisteurastuskysymyksen esiintuomiseksi, jota
emayhdistys toimou kokouksessa saatawan erityisesti poh-
dittawaksi.

Omasta puolestani tahdon Vielä mainita ettei haara-
osastojen tarwitse liian suuriin uhrauksiin sitoutua. Arwelen
saataman matkan hywin kustannetuksi, jos kukin osasto keski-
määrin ottaa kulujen suoritukseen osaa 5 markalla. Kuitenkin
rohkenen huomauttaa aineellisesti Varakkaampia osastojamme
siitä, että joukossa on wielä toistaiseksi sellaisiakin osastoja,
joille wiidenkin markan uhraus tuottaa waikeuksia. Kukin

kustannuksiin osaa ottama osasto saa sitte edustajan antaman
painetun matkakertomuksen. — Siis tammikuulla Viimeistään
lähettäkää Vastaukset.

2) Varoista puhuttaessa pyytäisin haaraosastoja raha-
asiainsa tasapainossa pysyttämiseksi kääntymään paikkakunnillaan
toimimien maamiesseurojen, säästöpankkien johtokuntien ja
kunnallishallituksen puoleen, että ne maltion antamista apu-
rahoistaan, mahdollisista Voittowaroistaan tai kuntien miina-
mero-osuuksista luomuttaisimat osan eläinsuojelusasian edis-
tämiseksi paikkakunnalla.

3) Koska tapsissamme on maamme tulemaisuuden
toimo, niin on työmme etupäässä kohdistettama lasten kehit-
tämiseksi eläinsuojelusasialle. Välttämätöntä olisi sen muoksi,
että ne haaraosastot, jotka wielä eiwät ole perustaneet Sylmia-
piirejä, ryhtyisimät ensi tilassa niitä perustamaan. Niinkuin
säännöistämme ilmenee on jokainen 15 Vuotta nuorempi
kansalainen oikeutettu kuulumaan Sylmiapiiriin. Maksu on
25 penniä, jonka suorittamalla jäsen saa Sylmiamerkin ja
toimi-ohjeet. (Ne saadaan tilata Toimistostamme.)

Kaikki kansakoulujen ja ylimalkaan lasten opettajat omat
kutsuttamat wapaajäseniksi osastoihin.

4) Innostuksen ylläpitämiseksi haaraosastoissa liitän
mukaan LMlstyksen marssin, joka olisi kunkin jäsenen ope-
teltawa laulamaan ja lausumaan. Kokouksissa on se somelias
esitettäwäksi. (Saadaan tilata Toimistosta; hinta 25 p.)



3) Haaraosastojen on hankittavia yhdistyksen säännöt,
joita seuraa jäsenkortti, ja owat ne ilmaiseksi jäsenille annet-
tamat. (Saatamana Toimistosta 10 p:IIä kappale.)

6) Paikkakunnan nimismies ja poliisit omat kutsuttamat
osastoihin mapaajäseniksi.

?) Ia lopuksi en moi olla haikealla mielellä huomaut-
tamatta ja ikämää mieltäni ilmaisematta siitä laimeudesta ja
Välinpitämättömyydestä, mikä monessa haaraosastossa mal-
litsee työmme ja melmollisuuksiemme täyttämiseen nähden.
Raskaalta tuntuu yksin kantaa kuormaa, joka, jos mikään,
perille mietynä tuottaisi runsaasti yhteistä siunausta. Ei ole
hauskaa kuulla osastojen esimiehen luo saapuessa, niinkuin
joskus on tapahtunut, puheen kääntyessä näihin kiertokirjeisiin,
joita esimiesten maimoja säästääkseni olen koettanut kyhäellä:
„
Kyllä tänne tuli kirje emäyhdistykseltä, maan en ole mielii

amannut ja minne lienee nyt kadonnut" j. n. e.
Jos asia todellakin on niin mähäarmoinen ja Vasten-

mielinen niin olisihan parasta ilmoittaa, ettei sitä enää halua
jatkaa ja jättää toimensa jollekulle innostuneemmalle hen-
kilölle.

Niin, hymät ystämät, älkää ymmärtäkö minua määrin.
Toimoni ja pyrkimykseni omat Vilpittömät.

Jääden odottamaan miime kiertokirjeessä pyydettyjä
tietoja ensi tilassa, toimotan rauhallisia joulujuhlia ja hymää
loppua manhalle muodelle.

Toimistossa joulukuulla 1908.
T. K. Försten.

A. Haikarainen.

N:o 6. Suomen Eliiinsuojelusyhdistytsen haaraosastoille.
Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen sääntöjen § 9 mukaan

yhdistys toimeenpanee johtokunnan lähemmin määräämällä
paikalla ja ajalla koko yhdistystä ja kaikkia sen haaraosas-
tolta käsittämia kokouksia. Kuukausikokouksessaan helmik. 8
pmä on yhdistys päättänyt ensi kesänä kesäkuun aikana (päi-



wää ei ole Vielä määrätty) Kangasalla, siläläisen haara-
osaston amulla, panna toimeen tällaisen kokouksen.

Meisten kokousten suurta ja monipuolista merkitystä
ei taruunne ruweta tarkemmin selittämään. Lienee tylliksi,
jos huomautan paria kohtaa. Tämmöiset kokoukset omat
omiansa kehottamaan uusiin ponnistuksiin niitä, jotka kenties
omat unohtaneet melmollisuutensa tai wäsyneet toiminnassaan;
ajatusten Vaihto aatteen kotimaisten ystämain kanssa ja
kertomukset maamme rajojen ulkopuolella toimimien aate-
tomerein työstä ja pyrkimyksistä omat omiaan antamaan uutta
Vauhtia työllemme, synnyttämään uusia ajatuksia, uusia ideaalia,
uusia ulotteita, jopa itsetullekin tuimoa ja uskoa kykyynsä
tällä alalla toimimisessa; näissä kokouksissa saa uutta herä-
tystä työhön ja selkoa sen merkityksestä ihmiskunnan kehityk-
sessä, uuden onnellisemman ihmissumun kasmattamisessa.

Näitä seikkoja huomioon ottaen ja muistaen, että kokous,
joka tulisi olemaan 2-päimäinen, pidetään yhdellä maamme
luonnon-ihanimmista paikkakunnista, hymien kulkuneumojen
keskustassa, luulisi itsekuntin haaraosaston oleman halukkaan
lähettämään kokoukseen edustajan tai edustajia. Kehotan
senmuoksi mitä makamimmin teitä ottamaan ensi kokouksessa
keskusteltamiksi:

1) kenen tai keitä aiotte lähettää yhdistystänne kokouk-sessa edustamaan;
2) mitä keskustelukysymyksiä tahtoisitte esittää kokouk-sessa pohdittamiksi.
Vastaukset olisi Toimistoon lähetettämä maaliskuun

ajalla.
Kehotuksiin» ja pyyntöihini olen joskus saanut Vastauk-

sia, joskus en. Pyydän sen muoksi huomauttaa, että työmme
on tärkeätä, että se ei Välinpitämättömyydellä ja leikkiä teh-
den edisty, ja rohkenen uskoa, että saan tässä pyytämäni
tiedot. Toiwon ettei luottamukseni joudu häpeään.

Varojen Vähyyttä ei tietääkseni minkään yhdistyksen
sowi panna syyksi kieltoon, sillä sen merran moi kukin yh-
distys uhrata ja mahdollisestihan on yhdistyksen jäsenissä



henkilöitä, jotka ainakin osaksi ottamat kustantaakseen mat-
kansa.

Niille haaraosastoille, jotka mielä eimät ole lähettäneet
Vuosikertomusta, pyydän huomauttaa, että sellainen, maikka
kuinkakin yksinkertainen, malttamatta olisi hetimiten lähetettämä.

N:o 7. Tuomen Eläinsuojelusyhdistyksen haaraosastoille.
Toimistossa elokuulla 1909.

1 §•

Liittäen tämän mukaan yhden kappaleen ~Suomen
Eläinsuojelusyhdistys ja sen haaraosastot" saan kunnian
huomauttaa että tätä kirjaa tulee olla ainakin pari kappa-
letta kussakin haaraosastossa ensiksikin siitä syystä että siinä
tehdään selkoa kunkin osaston toiminnasta osaston perusta-
misesta alkaen näihin aikoihin saakka, ja toiseksi siksi, että tämä
kirja on äidinkielellämme ainoa laatuaan, josta käy selmille
eläinsuojelustyön tärkeimmät tehtämät. Näin ollen se so-
meltuu olemaan tamallansa opastajana ja käsikirjana Hall-
osastojen toiminnassa.

Kirjan melkoisen suurien painokustannusten suorittami-seen olisi haaraosastojen ehdottomasti olettama osaa maro-
jensa mukaisesti.

Hinnanalennusta myönnetään niille, jotka tilaamat 10
tai useampia kappaleita.

2 Z.
Teurastusaika on taas omella Ten johdosta saan

kehoittaa haaraosastojen esimiehiä ryhtymään sellaisiin toi-
menpiteisiin, että paikkakuntalaiset olisimat tilaisuudessa hei-
dän kauttansa saamaan taitamia teurastajia käytettämäkseen
ja että marastossa on haluamille riittämä määrä ampuma-



koneita, patruunia, nallia y. m. teurastustoimeen tarwittawia
esineitä.

Teurastuksen tunnetuksi tekeminen tapahtunee parhaiten
kirkkokuulutusten kautta. Järjestyksen roalmojia on kehoi-
tettama saattamaan teurastusasetuksen rikkojat lailliseen edes-
mastaukseen.

Erittäin suotawaa olisi, että osastot ainakin niillä paik-
kakunnilla, missä Varmuudella tiedetään harjoitettaman hirmen
metsästystä, ampumaluwan ajaksi palkkaisiwat jonkun laitsija-
miehen, joka samoilisi metsissä lopettelemassa mahdollisesti
haamoitettuja hirmiä.

4 s-
Kangasalan kokouksen yksimielisen päätöksen mukaisestisaan, huolimatta siitä että rehumarat tänä syksynä tulemat

olemaan merialtain kallishintaisia, kehmttaa haaraosastoja
perustamaan rehumarastoja, sillä kaikesta päättäen tulee
rehunpuute ensi kemäänä olemaan tumallista tuntumampi.

5 §.

Kesäkauden päätyttyä alkaa taas Varsinainen työaikamme.
Kehoitan armoisia haaraosastojen esimiehiä ryhtymään tar-
mokkaasti työhön käsiksi eläinten maimojen huojentamiseksi.
Paljon on meillä mielii tehtämää. Eläinkunta huutaa apuamme.
Onko meillä sydäntä olla ottamatta törmiimme sen pyyn-
töjä ja rukouksia? Cimät eläimet liikoja pyytele — main
oikeutta ne odottamat meiltä.



N:o 8. Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen haaraosastoille.
Toimistossa 20 pmä maaliskuuta 1910.

s 1.
Tili Kangasalan Elainsuojeluspäiwäin

päätösten johdosta syntyneistä menoista.

Pöytäkirjan uudestaan laatimisesta ja puhtaaksi-
kirjoittamisesta 50: —

Pöytäkirjan painattaminen 163: 25
Pöytäkirjan lähettämin. eläinsuojelusyhdistyksille

ja Virastoihin 20: —

Virastoihin menneiden kirjeiden puhtaaksikirjoit-
taminen 20: —

Yhteensä 253: 25

Kangasalan kokouksen päätöksen mukaan päätettiin
nämä kustannukset jakaa suhteellisesti kaikkien yhdistysten
kesken. Emäyhdistys on niitten tietojen mukaan, jotka
ilmenewät Vuosikertomuksista, jakanut menot seuraawasti:
Emäyhdistys 100: —

Akaan osasto 5: —

Asikkalan „ 5: —

Elisenwaaran „
7: —

Etolan
„

3: —

Haminan „
5: —

Hattulan „ 2: 25
Ikaalisten „ 7: —

Lukkalan osasto 3: —

Lopen „ 3: -^

Längelmäen „ 5: —

Nummelan
„ 11: —

Nurmijärmen
„ 5: —

Perniön „ 7:
Nuomeden „ 3: —

Naumaan „
5: —

Tauwon
„ 3: —

Tammelan „
5: —

Urjalan „ 10: —

Valkealan
„ 5: -

Viitasaaren „ 3: —

Kajaanin
„

5: —

Kangasalan
„

5: —

Karunan „ 3: —

Keski-Suomen „ 10: —

Koiwiston „ 5: —



Kurkijoen osasto 2: — Virtain osasto 3
Lahden „ 3: — Salon El. yhd.

„
5

Loimaan „ 5: — Samonlinnan „ 5
Yhteensä Smk. 253: 25

Yhdistystä pyydetään ensi tilassa lähettämään Toi-
mistoon yllämainittu osansa.

s 2.
Koska takatalmi on kewäällä odotettamissa, pyydetään

yhdistyksiä sen sattuessa tekemään woitawansa kukin paikka-
kunnallaan.

8 3.
Kangasalan kokousen yksimielisen päätöksen johdosta,

että seuraama kokous pidettäisiin Forssassa w. 1910,saan kehoittaa arw. esimiehiä ennen toukokuun 1 p:ää lä-
hettämään eläinsuojelustoimistoon tiedon niistä keskustelu-
kysymyksistä, joita kukin osasto haluaa kokouksessa pohditta-
miksi, sekä ilmoituksen siitä kuinka monta edustajaa kukin
osasto aikoo kokoukseen lähettää samaten kuin siitäkin, kutka
on edustajiksi roalittu.

s 4.
Lintusuojeluksen tärkeyden takia kehotan haaraosastoja

perustamaan Sylmia-piirejä. Marsinkin näin kewäällä, ennen
koululasten kesälomallepääsyä, olisi siihen sopima aika.

s 5.
Niitä yhdistyksiä, jotka eiwäl ole wiela Vuosikertomus»

taan emäyhdistykselle lähettäneet, kehotan sen tekemään ensi
tilassa.

T. K. Försten.
Aukusti Simelius.



N:o 9. Suomen Eliiinsuojelusyhdistyksen haaraosastoille.
Toimistossa, syyskuulla 1910.

1 §•

Syysteurastus lähestyy. Pyydän senmuoksi taaskin
huomauttaa arw. osastoja Varustautumaan ajanmukaisilla
teurastustnälineillä, joita kunkin osaston tulisi- pitää yleisön
saatamana; niitä pitäisi olla myytämäksi, lainattamaksi, ja
niiden lewittämisestä tulisi huolehtia. Eläinsuojelustoimisto,
joka nykyään on maassamme ainoa paikka, missä ampuma-
koneen patroonia on saatamana, on teettänyt uusimallisia
pyssyjä, jotka laukaistaessa eiwät pamahda niin komasti
kuin entiset. Koneen hinta on 6 mk.. Valmiiksi ladattu
patroona maksaa 20 p:iä, hylsy 15 p:iä, kuula 3 p:iä, 100
nallia 60 p:iä. — Suuresti hyödyttäisi asiaa, jos osastot
kirkonkuulutuksilla muistuttaisimat yleisölle elok. 14 pmä 1902
annetun teurastusasetuksen Vaatimuksia.

2 §.

Kangasalan kokouksen? päätösten johdosta läänien ku-
nööreille lähetetyt kirjelmät owat tuottaneet suotuisia tuloksia.
Kumernöörit omat ottaneet ne hymm myötätuntoisesti Nas-
taan ja lupautuneet aroustamaan eläinsuojelusasiaa. Kierto-
kirjeillä he owat kääntyneet alaistensa nimismiesten puoleen,
melmoittaen heidät noudattamaan tarkkuutta aatettamme kos-
kemissa asioissa.

Tämä on tietysti suuri helpotus työllemme. Entistä
helpommin saamme nyt kruununmiehiltä apua sitä tarmites-samme. Jos he tuntumat haluttomilta asioihin ryhtymään,
sopii heille mainita niiden kiertokirjeitten numerot, joilla ku-
roernöörit omat huomauttaneet kysymyksessa olemista seikoista.
Luettelen senmuotsi tässä sanottujen kiertokirjeiden numerot,
jotta olisi helpompi niihin miitata. Ne omat:

Uudenmaan läänin kumernöörin kirjelmä n:o 25077
helmik. 17 p:ltä 1910.



Hämeen läänin kumernöörin k. n:o 3956 maalisi. 14
piitä 1910.

Viipurin läänin kumernöörin kit n:o 329 ja 330 maa-
lisi. 4 piitä 1910 sekä kirjelmä mo 912.

Mikkelin läänin kuroernöörin k. Nio 486 maalisi. 7
piitä 1910.

Kuopion läänin kumernöörin k. n:o 1375.
Vaasan „ „ k. Mo 983 huhtik. 29 piitä

1910.
Oulun läänin turoernöörin k:t helmik. 10 piltä ja hel-

mik. 22 p:ltä 1910.

Uusia haaraosastoja on kesän aikana perustettu Haapa-
medelle, Muolaan ja Heinämedelle.

Vuoden kuluessa omat seuraamat esimiehen-muutokset
haaraosastoissa tapahtuneet:

Akaan om puheenjohtajana on nyt maanmilj. E. Mönkö.
Asikkalan „ „ „ opett. A. Siwen.
Haapameden

„ „ „ kirkkoherra E. Molin.
Haminan „ „ „

poliisi F. Laine.
Hartolan „ „ „

opett. A. Aalto.
Hattulan „ „ „ maanw. L. Wentola.
Kajaanin

„ „ „ maisteri H. Linna.
Kainuun „ „ „

agr. K. Haijanen.
Karkun „ „ „ kirkkoherra Bergroth.
Kaunuin „ „ „ maanm. A. Lehtosaari.
Kurkijoen

„ „ „
agr. K. I. Sonck.

Laisniemen „ „ „ maanw. E. Back.
Lamian „ „ „ maanm. I. Runkka.
Liikkalan „ „ „ maanm. E. I. Seppälä.
Muolan „ „ „

seppä A. Roos.
Mäntsälän „ „ „ yliopp. H. Puro.



Nurmeksen puheenjohtona on nyt apteekk. M. Calonius.
Nurmijärmen

„ „ „
opett. S. Luoma.

Oulun „ „ „ eläinlääkäri Reinilä.
Perniön „ „ „ opett. St. Alin.
Rauman

„ „ „ liikennetireht.
E. Huikannen.

Ruoweden „ „ „
post. G. Wäinönheimo.

Sakkolan „ „ „ maatuu. A. Naskali.
Sauwon

„ „ „
poliisi W. Saarikoski.

Tuulotsen „ „ „
seppä A. Rautakoski.

5 §•

Forssan kokouksen johdosta saan kehottaa osastoja ryh-
tymään takatalwiwarastojen perustamiseen. Sääntöjä
tällaisia warastoja warten saa Toimistosta.

6 s-
Niitä haaraosastoja, joilla ei ole sääntöjä kotirohtolain

käyttämistä warten, kehotan tilaamaan sellaiset heti Toimis-
tosta.

T. K. Försten.
Aukusti Simelius.

N:o lv. Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen haaraosastoille.
Eläinsuojelustoimistossa 1 pmä joulukuutai 910.

Metsissä kokouksissa sekä Kangasalla että Forssassa
lausumat osastojen edustajat mielipiteenään ei maan että
äänenkannattajamme Eläinten Vetämä edelleen ilmestyisi
mutta myös että kaikkien osastojen tulisi ci ainoastaan
kannattaa lehteä hankkimalla sille mikäli mahdollista tilaajia
mutta myös lähettää toimitukselle kirjoituksia ja paikallis-
uutisia. Näistä kokouksen päätöksistä on Toimisto kierto-
kirjeillä ilmoittanut. Siitä huolimatta omat ainoastaan



harwat haaraosastot yhteistä äänenkannattajaamme tilanneet.
Pääyhdistns on tästä huolimatta, täyttääkseen kokousten yh-
teistä mielipidettä, päättänyt m. 1911 julaista lehteä edelleen
ja roetoo taasen ei main edellä mainittuihin seikkoihin maan
siihenkin yleisesti tunnustettuun tosiseikkaan että kirjallisuuden
teroittaminen puhutun sanan jälkeen on tepsiroin keino saada
aatteemme yhä laweammalla tunnetuksi. Sen rovoksi keho-
tetaan täten haaraosastoja toimimaan niin paljon kun mah-
mahdollista Eläinten Pstäroän leroittämiseksi.

Haaraosastoista kuuluu usein ääniä, etteiroät ne rooi
mitään marain puutteessa tehdä, Esim. tässä on sopiroa
toiminta-ala. Intoa main tilausten keräämiseen. Eläin-
suojelusaatetta sillä edistetään,

Toimiws pyytää tässä erikseen huomauttaa, että ensi
muonna tulee Eläinten Vetämän liitteenä julkaistamaksi
suomennos prof. Saltin teoksesta „Eläinten oikeudet", jota-
paitsi maaliskuussa julkaistaan tunnettujen kirjailijain amus-
tamllna juhlanumero yhdistyksen 10-muotisen olemassaolon
muistoksi. Eipä siis luulisi kenenkään rooiman pitää tilaus»
hintaa liian kalliina.

Edistääkseen lehden lemiämistä on sen lisäksi lehden
toimitus päättänyt ensi rouonna jakaa kaksi palkinoa, 30 ja
20 mk., niille haaraosastojen jäsenille, jotka hankki-
mat enimmin tilauksia. Innokkaaseen työhön siis!

Lehden, jonka tilaushinta on 2 mk. Vuosikerta, saamat
haaraosastojen kautta jäsenet 1 mk. 80:llä.

Toimottamalla rauha lista joulua ja hymää loppua
manhalle muodelle, pyydän saada lausua kiitokseni kaikille
niille arm. johtomiehille, jotka maimojaan säästämättä omat
työskennelleet kalliin aatteemme tunnetuksi tekemisessä, ja
meljellisimmän kehotukseni innokkaampaan työhön uuden
ruuoden aikana niille joilla syystä tai toisesta ei ole ollut
siihen tilaisuutta.

Herra työtämme siunatkoon.
T. K. Forstön.

Aukusti Simelius.



N:o N. Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen haaraosastoille.
Toimistossa tammikuulla 1911.

s 1.

Samalla kun lähetän Teille yhden kappaleen „Nauta-
paarma" nimistä kirjaa, katson eläinsuojelustyön tekijäin
welmollisuudeksi ottaa ensi askel sanotussa kujassa mainitun
toukan tuhotöiden ehkäisemiseksi. Kehottaisin senwuoksi haara-
osastojen esimiehiä seikkaperäisesti tutustumaan kirjan sisällyk-seen ja sitte martamasten pidetyissä kokouksissa tekemään
siitä paikkakuntalaisille selkoa. Mutta koska luonnollisesti
nautapaarmatoukan tuhoamisesta koituwien menojen tähden
haaraosastoille tulisi tukalaksi yksinänsä ryhtyä puheena olemiin
toimenpiteisiin, kehottaisin niitä yhteistoimintaan meijeriyhdis-
tysten, maamiesseurojen y. m. sellaisten yhdistysten kanssa
siihen suuntaan luin puheenaolemassa kirjassa Viitataan.

Pyytäisin arwoisia osastojen esimiehiä kirjelmällä il-
moittamaan minulle mihin toimenpiteisiin on tämän johdosta
ryhdytty, ja on yhdistys asianhaarojen niin maatiessä wal-
mis roarojensa mukaan amustamaan yritystä.

s 2.

Forssassa Viime kesänä pidetyssä kokouksessa tultiin
siihen yksimieliseen päätökseen, että tänä muonna maaliskuulla
pidettäroän pääyhdistyksen kymmenrouotiskokouksen yhteydessä
täällä Helsingissä toimeenpantaisiin eläinsuojeluspäimät. Mutta
koska niiden toimeenpaneminen maatii melkoisia menoja, ei
yhdistys katso Voimansa ryhtyä päätöstä toteuttamaan, en-
nenkuin se on saanut mannoja tietoja siitä, lähettämälkö haa-
raosastot edustajiansa kokoukseen. Tämän johdosta kehotan
haaraosastoja ensi tilassa kirjelmällä minulle ilmoittamaan
aikomatko lähettää edustajia tähän kokoukseen ja kuinka
monta, jotta moitaisiin hymissä ajoin ryhtyä toimenpiteisiin
m. m. asuntojen hankkimiseksi j. n. e. Eläinsuojeluspäiwillä



tulee pidettämäksi esitelmiä ja keskusteluja. Myöskin aijo-
taan asettaa nähtämäksi eläinsuojelusesineitä ja toimeenpan-
naan hamainnollinen teurastusnäyte.

s 3.o.
Kokouksessaan tammikuun 16 pmä päätti yhdistys

myöntää wähintään kolme sadan markan suuruista matka-
apurahaa ensi elokuulla Kööpenhaminassa pidettäroään eläin-
suojeluskongressiin aikomia roarten. Haaraosastoja kehotetaan
apurahaa haluamia ilmoittamaan ensi tilassa allekirjoittaneelle.

Osastoja pyydetään, huolimatta suuremmista tai roä-
hemmistä töittensä tuloksista, niistä sääntöjen mukaisissa
kertomuksissaan ilmoittamaan.

Kunnioittaen
T. K. Försten.

Aukusti Simelius.

N:o 12. Yleensä kaikille Eläinten Ystäwän lukijoille
ja erityisesti Suomen Eläinsuojelusyhdistyksen

haaraosastoille.
Toimisto, 10/XII 1911.

On mahdollista, että moni tämän lehden lukija on
kaikessa hiljaisuudessa ajatellut, että ~kowinpa epäsäännölli-
sesti se Eläinten Vetämä tänä muonna ilmestyy." Ia eh-
käpä joku on ollut siitä hieman suutuksissaankin. Senpä
muotsi lienee paikallaan tämän asian johdosta sanoa joku sana.

Seikka on nim. se, että syy rouoden alussa oli airoan
toimituksesta riippumaton. Silloin näet oli kirjaltajain lakko
ja se teki Marsinkin ilmestymisen epäsäännölliseksi. Senhän
kaikki ymmärtämät.

Toinen ..epäsäännöllisyys" perustuu siihen, että tänä
muonna on usein tullut kaksoisnumerolta. Tämäkin seikka



on helposti selitettamissä. Kaksoisnumero tulee halmemmaksi
kuin kaksi yksinkertaista numeroa, ja kun lehden warat oroat
tuiki niukat, on toimituksen täytynyt tähän halmempaan tapaan
turroautua. Ehkäpä se ei ole tyydyttänyt jokaista tilaajaa,
mutta sille ei ole mitään rooitu.

Mutta jos tilaajamäärä saataisiin nousemaan, kyllä
kaikki muuttuisi. Senmuoksi, arro. lukijat, tehkääpä roielä
yksi ponnistus Eläinten AMwän hankkimalla sille
uusia tilaajia ensi muodeksi. Sillä ette te kai tahtoisi, että
tämä lehtenne kuolisi!

Kyllähän tämän lehden toimitus ymmärtää ja tietää,
että lehtiä ilmestyy monia ja että menoja on kullakin pal-
jon. Mutta me ymmärrämme myöskin, että jokainen tilaaja
moi, jos tahtoo, saada yhden uuden tilaajan tälle lehdelle.
Kun hän sen lisäksi itse uudistaa tilauksensa, tulee tilaaja-
määrä kaksinkertaiseksi.

Ia siihen meidän on päästämä.
Ottakoon siis jokainen Eläinten Pstämän tämänmuo-

tinen tilaaja tunnussanakseen: „Eläinten Vetämän tilaaja-
määrä wähintään kaksinkertaiseksi ro. 1912."

Maaseutulehdistä saa usein otsakkeen ..Edistysseurojen
toiminta" alla lukea kertomuksia eri seurain toiminnasta.
Olen oikein säännöllisesti katsonut kymmenkunnasta eri seu-
duilla maatamme ilmestymästä lehdestä, eikö sieltä löytyisi
jotain eläinsuojelusyhdistyksistäkin — mutta turhaan. Tie-
dänhän minä. että monet seurat innokkaastikin toimimat,
mutta tekemät sitä työtä kaikessa hiljaisuudessa. Ei kuitenkaan
olisi ~pois tieltä", jos siitä etempänäkin kuultaisiin, se möisi
ehkä amata monenkin mielen ajattelemaan eläinsuojelusaatteen
tärkeyttä. Ehkäpä myöskin ollaan toisin paikoin eläinsuoje-
lusyhdistytsissä Välinpitämättömiä. Ajatellaan ehkä: .Mitäpäs
sitä eläinsuojelusseura ryhtyisi toimeenpanemaan iltamia
t. m. s., josta möisi lehtiin kirjoittaa!" Määrin on kuitenkin
niin ajatella. Päinmastoin tulee koettaa kaikin keinoin saada



yleisöä ymmärtämään asiaamme, metää sitä eläinsuojelustyön
piiriin. Eläinsuojelusasian ajajat moimat ihan yhtä hyroin
järjestää iltamia y. m. s. kuin muutkin. Mttäkääpä main!
Välinpitämättömyys pois! Kun esim. luin lehdistä, että
124Ile seuralle oli myönnetty arpajaislupa, jakun huomasin
ettei niissä ollut yhtä ainoata eläinsuojelusyhdistystä, niin
yämmästyinpä suuresti, sillä ei se mielestäni erityistä roilk-
kautta eläinsnojelusyhdistyksissä todistanut. Mutta hartain
toimoni on, että mitään ikämiä todistuksia tuon toiminnan
Vilkkauden suhteen ei wast'edes ole. Intoa osottakaamme!

Kun tuon tuostakin saapuu Eläinsuojelustoimistoon kysy-
myksiä siitä, onko lupa käyttää piikkilankaa aitaus-aineena,
niin pyydän saada ilmoittaa, että laki ei sen käyttämistä
kiellä. Kun kuitenkin sen käyttäminen aikaansaa suuria kär-
simyksiä, olisi suotamaa, että haaraosastot ottaisiroat taimen
kuluessa käsiteltäroäkseen kysymyksen piikkilanka-aidoista. Tieto
keskustelun tuloksesta sekä Valaisemia esimerkkejä — mikäli
niitä tunnetaan — piikkilanka-aidan haitallisuudesta pyyde-
tään lähettämään pääyhdistykselle, joka sopimassa tilaisuu
dessa ottaa asian tarkastettamakseen ja ryhtyy sen johdosta
tarpeellisiksi katsottuihin toimenpiteisiin.

Tulipaloista ei ole ollut puutetta kemään ja kesän
aikana. Marsinkin metsäpaloja on sattunut monia, niin että
suuriin summiin nousemat ne mahingot, joita tuli on aikaan-
saanut. Monet omat ne eläinparat, jotka täten mitä jul-
mimmalla tamalla omat saaneet heittää henkensä tai muuten
kärsiä.

Huolimattomuus on useimmiten syynä näihin onnetto-
muuksiin. Taloudessa käytetään huonoja lyhtyjä, metsässä
kämellessä heitellään poluille ja polkujen mielille palamia



tulitikkuja, wiritellään tupakkatulia, jotka jätetään sammutta-
matta. — Pitäisi toki jokaisen muistaa, kuinka Vaarallinen
leikkikalu tuli on.

Kaikkialla Valitetaan huonoa muodentuloa, Marsinkin
karjan muonan suhteen. Niime kewäänä jo oli suuri muo-
nan puute, eläimet kärsimät tamattomastii kesälaidun on yli-
malkaan huono, ja nyt kaiken päälliseksi tulee hywin wähän
heiniä. Mikä taimi odottaakaan eläinparkoja! Eimätköhän
haaraosastot jo wihdoinkin näkisi hywäksi ryhtyä toteutta-
maan melmollisuuksiaan takatalmimarastojen perustamisen suh-
teen. Siinä olisi keino, joka marmasti pelastaisi monta eläintä
kärsimästä. Ilolla mainitsen, että jotkut yhdistykset omat
yhtyneet näitä Varastoja aikaansaamaan — kemäälläkin pari
yhdistystä alkoi asiaa harrastaa. Nahan näitä tällaisia
kuitenkin on, ylen roähän: kasmakoon niiden luku monin-
kertaiseksi.

Sanon tuon erityisesti haaraosastoille.
Muille sitäpaitsi sanon, että kootkaa talwen waraksi

mikäli mahdollista kaikkea eläinten ruuaksi kelpaamaa, nokko-
sista alkaen, sillä ~lisänä rikka rokassa."

~Sonni ruhjonnut miehen, maimon, hoitajansa, lapsen"
. .

. sellaista saa kuulla tawan takaa. Se kohtelu, mikä
usein tulee sonnimasikan osaksi, ei moi olla seurauksitta nii>
den suuriksi kasroettua. Usein siinä on monia epäkohtia, ja
niistä on monta kertaa puhuttu. Vanhempien ihmisten
tulisi toki tietää, että eläimestä tulee semmoinen tuin siitä
tehdään.

On olemassa n. s. kytkyimiä, jotka asetettuina sonnien
jalkoihin estäwät niiden juoksemista, karkaamista ja hyppää-
mistä. Semmoinen kytkyin olisi hankittama jokaiseen taloon,



jossa on wihainen sonni. Niitä käyttämällä moi sonnia
helposti koko kesän käyttää laitumella. Sonni tottuu niihin
marsin pian, eikä sitä silloin missään tarmitse sulkea seinien
sisään.

Alinomaan saa kuulla tai sanomalehdistä lukea eläimiä
kohdanneista onnettomuuksista. Milloin on marsån jalka
joutunut kimien mällin tai niittokoneen teriin, hemonen kuol-
lut mesiojaan, nurmiketoon, junan alle, tai lehmä kuollut
myrkyllisistä Väriaineista, lasin- ja raudanpalasista tai neu-
loista, lampaat joutuneet salaman uhriksi j. n. e.

Mistä on syy kaikkiin näihin mahinkoihin haettama?
Useimmiten on epäilemättä syynä huolimattomuus. Esim.

niittokoneet omat niin rakennetut, että terä pienellä nykäisyllä
saadaan Vaarattomaksi. Ia muutenkin, muissakin suhteissa,
moidaan olla paljon maromaisempia kuin usein ollaan. —

Tässä pieniä huomautuksia siitä, miten on meneteltämä.
Aamuin illoin on isännän määräämän henkilön men-

tämä katsomaan lieassa tai irrallaankin olemia eläimiäi
pihoilta, joihin eläimillä on wapaa pääsy, on märitähteet
lukkojen taakse kätkettämä; maimowäen on heinänteko- ja
puimistyössä jätettäwä pois hattu-, hius- y. m. neulat ja
koristukset, jotta helposti putoilewat ja, jollei ennen niin
taimella, joutumat eläinten suuhun rehun kanssa. Tanssi-
misia ja hyppyjä ei ole sallittama ladoissa ja muissa pai-
koissa, joissa karjan muonaa säilytetään. Lampaita pidetään
tamallisesti laitumella siksi lähellä kotia, että ne woi helposti
uktosen-ilman sattuessa saada kotiin ajetuiksi. Valtion puo-
lesta on radalle miemille teille laitettu hymät portit- tulisi
main sulkea kunkin ne niistä kulkiessaan, jotta eläimet eimät
pääsisi radalle ja joutuisi junan alle. I n. e.

Aiman mannaan maltettaisiin muni eläimen omistajalle
suurta mahinkoa tuottama epäkohta ja eläinten moninaiset
kärsimykset tulisimat ehkäistyiksi, jos suurempaa huolellisuutta
osutettaisiin eläinten hoidossa tuin usein on laita.

Kaikkien eläinsuojelusyhdistysten tulisi kokouksissaan



lameasti käsitellä näitä asioita ja kääntää niihin yleistä huo-
miota.

Waasll-lehdestä lainaamme ..Eläinten Vetämään" kirjoi-
tuksen teuraseläinten kuljetuksesta, Kirjoituksesta käy selwilleosa siitä äärettömästä kidutuksesta, jonka alaisena eläimet
omat, ennen kuin ne saamat tehdä meille, kiittämättömille,
miime palmeluksensa. Käytin sanaa osa, jolla tarkotan, että
kirjoituksessa käsitellään eläinten kuljetusta Verrattain lyhyillä
matkoilla. Kun tässä kirjoituksessa mainittuihin kidutuksiin
lisätään, että paikkapaikoin maassamme teuraseläimiä kuljete-
taan 600—700 km. (Joensuusta Pietarin lähistölle) tai että
yksiin ja samoihin Vankkureihin ahdetaan nuorta karjaa niin
suuri määrä, ettei eläinten wäliä ole sormenkaan paksuudelta,
ja niitä sitten lomassa auringon helteessä kuljetetaan satoja
kilometrejä, niin saamme täydellisemmän kuman noiden onnet-
tomain eläinten kauheista kärsimyksistä. — Kehotamme arm.
lukijoitamme tekemään tukin puolestaan mitä tehdä moi
teuraseläinten kuljetuksesta aiheutumien tuskain liemittämiseksi,
samaten kuin tietysti eläinten kärsimysten Vähentämiseksi
muutenkin.

Kiertämä puhuja on yhdistyksellemme Vihdoinkin saatu.
Toimeen on otettu hemoshoidonneuwoja, hra Konrad Har-
janen Kajaanista, Hän alkaa toimintansa ensi marraskuun
1 pmä.

Kauwan on kiertämän puhujan hankkimispuuha ollut
Vireillä; kun se nyt on tuloksen tuottanut, on myöskin toi-
mottama, että hankkeesta saadaan mastaamaa hyötyä. Ke-
hotan senwuoksi arm. haaraosastoja toimiohjelmaansa talmi-
kaudekji laatiessaan ottamaan huomioon, että nyt he moimat
saada seudulleen eläinsuojeluspuhujan. Mutta milloin he
hänen toimoisimat saapuman, siitä olisi tieto ajoissa saatama.
Niin pian kuin suinkin lähettäköön siis kukin haara-



osasto puhujatilauksensa Myhdistykselle. jotta puhujan matkat
Voitaisiin sen mukaan järjestää siten, että niin moni osasto
kuin suinkin pääsisi hänen luennoistaan osalliseksi.

T. K. Försten.
Aulusti Simelius.
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