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Lukijalle.

Kun lippumme alle liittyneiben jou ffo muoji muobelta on 
lasroamistaan fasroanut, omat ailaijemmin ilmestyneet 

liertolirjeet, ohjeet ja lertomuljet, joista yljb istyljillä  eljfen 
on ollut näihin asti Ijiufan ohjausta toiminnasjaan, roälji= 
telien loppuneet.

Joirooen työllemme oleman ebulji uujien yhteistoimin* 
taamme lajittelemien oljjeiben ailaanjaamijen olen ryhtynyt 
tämän lirjajen julfaijemijeen. Stäiben ohjeiben aroulla 
rooiroat ainafin nuoremmat yhbistyljemme pailallisolojulj* 
teitä huomioon ottamalla merrattain h i o s t i  faaba Iaabi* 
tulji työjuunnitelmanja.

ge lfin g is jä  tammiluulla 1912.
X. St gorsten.



Tammikuu
31 pätoää. Alku työn kaunistaa.
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SR aarasIjtrtD i on tofo touoben raudoitettu. 2 i f ! a ,  f tä f i , ftot* 
t a r a in e n  ja muut pienet linnut paitji (ft o tito a rp u n e n )  
ja S e p i n f ä i jc t  otoat raudoitetut.

huomio on fiinnitettämä farjan ruofintaan ja jofapäitoäijeen hoitoon. 

2ufinajopai!at tarfostetaan.

2BiinatoeroraI)oi5ta pppbetöän anmstusta. 

ftuufaujifofous.

Salrotmarffinat alfatoat. 

äotiroljtolat tarf ostetaan.

)ö= ja ajofalujen forjuu, uufien roalmistaminen.

Äiljlafunnanoifeuffisja dataan daastemieden oifeufjia pd^istpsten po= 
liiveille.
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Helmikuu.

p e u r a n  rauljoitusaifa alfaa.

(SIäinjuojat pibetään lämpöisinä (_(_10 & 12 (£.)

ftuufaujifofous.

2)I)bisti)ffen tilit annetaan tilintarlastajille.

3ärjesti)fjen toaltoojia faupungeisja huomautetaan Iasfiaisajosta.

kootaan puitten jiemeniä.

<permostouffain raffulat alfatoat ilmeetpä eläimen nafjfaan, muobos* 
tetaan niiben häroitpsrenfaita.

alataloihin, jänniin }a Iammiffoihin on aufaistaroa faIa=au>antoja.

hiostetaan jäitä.

hCebetään joraa toarastoon farjan fujien ja teiben toarfille. fiäänin* 
eläinlääkäreitä tilataan jofo futoernöörin fautta tai juoraan 
toirfailijan puoleen fääntpmällä.
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maaliskuu.
31 pänttää.

1
2
3
4
5
6
7
8 
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

3änifjen rauhoitusaifa alfaa. ftoirashaahfan rauhoitusaifa alfaa. *)
*

ir)einäjorfan, Ijaapanan, jouhiforfan, tatein, fjeinätatoin, ristijorjan, 
lapajorjan. telfänf), foljonf), meriteeren f), jouhijotfan t) , 
tunturijotfan f), allin f), naarashaaf)fan, joutfenen, j^an^cn, 
lehtofurpan, hetnäfurpan, ruisrääfän, fuotoin, tunturifurmit= 
fan, toiflain ja iuofufon rauhoitusaifa alfaa.

ftoirasmetjon, teeren, pyyn, metjäfanan ja muitten fanalintulajien 
jefä rastaan ja tilein rauhotusaifa alfaa, koiraa ei jaa fäyt= 
tää muuhun fuin farkun, fuben, ilmefjen ja ahman jahtiin, 
jefä fettujen pejästä ajamijeen (fumernöörin himalla fuiten* 
fin ^uf)tif. 1 p:ään jaaffa lumella peitetyllä maalla), aina 1 
p:ään jyysfuuta.

Silintarfastajat palauttamat tilifirjat johtofunnalle.

2Buojifertomus lähetetään pääyhbistyfjelle.

tyrnillä ilmoilla pibetään farjaljuoneiben iffunoita aufi.

ftarja päästetään päiroittäin pihalle (marjinfin nuori farja).

Sumetaan aifoinaan metämään rehuja ja fuimiffeita fotofalle, ennen* 
fuin feliriffo tefee jen hemojille maifeafji.

*) SCalfeita foirashaaljfoja jaa ampua 9lhroettanmaan jaaristosja myös rau* 
hotusaifana.

f)  9iäitä lintuja jaa jaaristosja ampua myösfin rauhoitusfuufaujina lennon* 
aifana ja furoilta.
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Huhtikuu.

Sallien ja natoettain ebustat jiitootaan, taltoista törfpä ajetaan pois.
£iuffaille pailoille tiputetaan b^taa.

^ejimisliuffuja ripustetaan puihin.

Eläinten afuntojen, otoien ja iffunoitten aufipitämistä jatfetaan.

JUioIjitjemisaifa alfaa. ftäptetään oman maan miehiä, eläimet tain* 
nutetaan.

flfyljbptään toimenpiteifiin maalaisten fjetoosten auttamijefji faupun* 
f ien fabuilla.

^Jppnti Ijauboilla, rauhoilla, roitouilla ja mtjrfpillä on fiellettp.

ftestifietoarien Ijeroojet, ajopelit ja roaljaat tarfastetaan.

enjimmäijet permostoufat punerretaan ulos.

Sinturarointolat pannaan fejäforjuujeen.

SRautatieratojen poiffi meneroille piiloille peitetään lunta.

Safatalroitoarastot tarfastetaan.

9*eet ja rattaanppörät terroataan. Saltoifalut pannaan bi)wään for* 
juujeen.
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Toukokuu.

fioljen rauljoitusaifa päättyi). *) Sltyriäisten (rapujen) rauljoitusaifa 
aitaa.

Äaiffi työt teljbään ajallaan.

<Permos=touffia pujerretaan ulos. 

SRetfänistutusta ja fiementylvöä tekään.

fiainataan rehuja tarroitjetoiUe varastoista.

Äarjan voi päästää laitumelle.

Siirtyminen fejäruofintaan teljbään vähitellen.

£of)en onfiminen on jallittu tyqsf. 15 p:ään asti.



30 päiroää.

Kesäkuu.
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ftoirastyaaljtan rauljoitusaita päättyi), ftitya on raudoitettu tuufau* 
ben ajan.

£einäpeIIot jaetaan pieniin ojiin, jotta touoroin jpötetään. ftarjam  
juottamijesta pibetään puolta.

9Jtui I t u j a  jaa ppptää todonuotalla tästä päiroästä aitoen jelällä ja 
atoorannalla jellaijesja toebesjä josja ei ole potyatastoeja.

ftejä= ja jppstuun ajalla Iasfee naaraspaarma munanja nautaeläimen 
tarrootyin. (ftatjo nautapaarmatirja.)

punatautia parannetaan antamalla lehmälle tolmasti päiroäsjä ruota* 
Iujitallinen juolaljappoa litrasja roettä.

I



1 0

Heinäkuu.
31 päitpää.

1
2
3
4

ituhan rauljoitusaifa päätti)!). 3äiben täljbön aitana ja fen jälteen 
täf)än päitoään asti on laitti falastus muilla liitfutoilla rilj* 
mapppbpfjillä tuin ^aatoilla lielletti), paitfi fellaijista apajoista, 
joisja maniastaan on pppbettp qfjinomaan jilatoita eli f)ai= 
leja tal)i jotta laillisesti on meriitti) Ioljen tai Siian pppntiä 
toarten.

5
6
7
8
9

10
11
12

heinää forjatesja on roälttämättä mertittäroä muistiin tuormien Iufu* 
määrä.

13 - ■

14 •

15 #i)riäistcn (rapujen) pppbpstämisaifa alfaa.

16
17 huminoita noufitään.

18
19 laam an lehtiä taitetaan ieroojille talioefji jilpun jeasfa annettamafji.
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Elokuu.
31 päittmä.
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£einäjorjan, Ijaapanan, jouljiforjan, taioin, fjeinätatoin, lapajorjan, 
teltan, folfon, meriteeren, joulji* ja tunturijotlan, allin, naa* 
rasljaaljfan, joutjenen, fyanljen, Ieljto* ja Ijeinäfurpan, tat= 
toaamouofyen, ruisräätän, tuotoin, tunturiturmitjan, roitloien 
ja juotuton rauljotusaita päättpi). koiraa jaa täpttää luioaI= 
lijeen linnunmetjästämijeen järtoien rannoilla ja roejiperäijillä 
mailla

ftoirasmetjon ja =teeren, pppn, metjä- pnnö muitten tanalintulajien rau* 
ijoitusaita loppuu. Sftaarasmetfon ja »teeren rauljotusaita 
loppuu. ftoiraa jaa täpttää metjälintujen ampumijeen.

^perunatellarit ja »fuopat pannaan tuntoon. ftqntötqöt pannaan ai* 
fuun fyeroosten rooimisja ollesja.

305 ilmat täproät foleitji, otetaan lehmät qöfji naioettaan.
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Syyskuu.

3 ä n i f j e n  rauljotusaifa päätti)!). & o i r a s h  irto ett ra u ljo tu s*  
a i t a  loppu u, ^eltopppn rauljotusaifa loppuu. Cohen 
raufjotusaifa alfaa, koiraa jaa fäpttää faifenlaifeen met* 
fästpfjeen.

harjaa ci päästetä laitumelle maan ljuurteesfa ollesja. 

Sampaita ei jaa pitää ulfona fqpsfateesja.

f to ira s ljiv to e n  rauljotusaifa alfaa.*) 

ftarjanljuoneet puhbistetaan ja maloistaan. 

£anfitaan tarpeellifet teurastusroälineet.

§eroojia ei enää oliji öifin pibettäroä laitumella.

Sppsmarffinat alfatoat.

kootaan pihlajanmarjoja lintujen ratoinnofji.

ftatjo erityinen määräps metjästpfjestä 20 p. Iofaf. 1898.
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31 päitoää.

Lokakuu.
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Siitä on raudoitettu joulutuun 1 p:ään asti. 
ftirtoisja ilmoitetaan teurastusajetus 14 p:ltä elot. 02. 
toimitetaan teurastus, ajetusta noubattamalla.

^3eItoti)ötaIut pudistetaan ja asetetaan jättöön.

ftuutaujitotous.

9JletjäIintujen pppnti anjottla fiapin tiljlatunnasja ja ttuolajärtoen pu 
täjägjä on Imoallinen joulut. 1 päiroään asti.

äestilietoarien taIroi*ajopetit tartastetaan.

SÖtetjänistutusta tedään.

fiinturuotaloita ajetetaan ittunoi^in. itoulunopettajia tedtctaan Iap» 
jilla malmistuttamaan linturuotaloita.

£n)töää toäteä pestataan eläinten ^oitajiffi.

harjan talroiruotintaan on jiirrpttätoä roäditellen.
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30 päivää.

marraskuu.
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p e u r a n  rauljotusaifa päättyi). <peltopt)t)n rauljotusaifa alfaa.

Säpbellinen taluriruofinta.

ftuufaujifofous.

ftootaan rehuja tafatalroiroarastoon.

hilataan „(SIäinten ¥)stäroää“ ja „9luorijon (£.=sJ)stäroää.“

Äiertofirjeitä metfähaffuutöiben johtajille h^osjuojain rafentamijesta 
ja eläinrääffääjäin jpijttcejeen jaattamijesta.

äöaltootaan, ettei jifoja teurasteta tainnuttamatta.
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31 patoää.

Joulukuu.
Lopussa kiitos seisoo.
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3! o o r a s m c t i o n ja n a a r a s te e r e n  rauljotusaifa alfaa. Kajaanin 
raut)oitusaifa festää martasfuun 15 pistä joulufuun 1 päi. 
roään. 3JtetjäIintujen ppijnti anjoilla Sapisja ja ftuolajärtoellä 
on fielletti). Käntfjiä jaa pgptää anjoilla t. f. 1 p:ään asti.

ttuufaujifofous.

«äännetään jäästöpantfien puoleen anoen atoustusta tooittoroaroista. 

Silataan uutta firjallijuutta ja janomalefitiä.

SJlaamiesjeutalta pqqbetään enji touobefji aioustusta.

5|3orttif|oltoeil)in faupungeisja ajetaan lunta.

3»ulufuuji ajetetaan ulos ja fuujen oljille faabetaan julaa talia, jojion 
on jefotettu Ieitoänmurujia.



Xeurastusajia.

Teurastusafia on eläinjuojelustpön pbinfoljta, ja jen muofji 
otamme tämän enfifji fäjiteltämäfjemme.

1. kotieläinten teurastus.
kuolem a, mitä taifamoima jutulla onfaan! £uoma= 

funnan herrasta allaen maan pienimpään matojeen jaalta 
jgnnptät jinä fauljua ja tammoa. <£t pfjifään elämäinen 
moi roältiää joutumasta uljrifjeji. 2irmoton olet, fotoa on 
fouraji. fiufemattomat omat mpös ne tuntemat olennot, 
joiben tät)tt)t) termeinä, elinrooimaijina, parljaasja ijäsfään 
peittää Ijenfenjä palmellaffeen mettä. O n  jiis meibän ppl)ä 
meltoollijuutemme fatftn tarooin foettaa huojentaa niiben 
mairooja.

9Jte maabtmme jiis  jofaijelta teurastusta toimittamalta 
Ijenlilöltä:

1 ) että Ijänen teurastusta toimittaesjaan tulee tietää 
tefjtäroänjä ja  olla airoan raitis;

2 ) että eläin ennen roerenmuobatusta on ajanmufai» 
jella lamalla tainnutettama;
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3 ) ettei muita eläimiä eitä ajiaantuulumattomia ljett= 
lilö itä  ja lapjia jaa olla läsnä;

4 ) että teurastus toimitetaan ^uoneesja, jota ei ole 
yleijeltä tieltä nätymisjä.

X äs jä  ajiasja jaamme lähempiä neutooja lufemalla niitä 
lentoletjtijiä, jotta ajiaa täjittelevät, ja joita 5 p:illä fpl. on 
jaataroana toim istostam m e.

Kuntin yljbistytjen on ajian ebistämijetji toielä ryljbyt* 
tämä jeuraatoiin toimenpiteijiin:

että tirtosja  ainatin terran touobesja tuulutetaan teu- 
rastusajetus 1 (1 4 ) piitä elot. 1902;

että tusjatin yljb istyijesjä aina on olemasja riittäroä 
määrä ampumatoneita taittine tarpeineen;

että yljbistytjen täytettävänä on teurastustoimin tottu= 
nut Ijentilö, jota yl)btstytien määräytfestä jytjyin panee toi= 
meen näyteteurastutjia fylätunnasja ja roaabittaesja matjua 
vastaan  toimittaa ytfityisten luona teurastusta;

että yf)bistytjen jäjenet m ie s t o ^ t a i f e s t i  päättämät 
ostaa ja taloubesjaan täyttää ainoastaan tainnuttamalla 
lopetetun eläimen limaa; ja

että ystävyybestä  tai toston pelosta huolimatta j o i  ai* 
n en ajetutjen rittoja jaotetaan ebesvastautjeen teostaan. 
9täin menettelemällä luulijin tuon tanjamme mainetta l)äpäi= 
jevän  tamrapiltun jäätävän  piantin poistetutji.

2. SDtetfästys.

£äm ä teurastus eroaa ebellijesjä lu vu s ja  mainitusta 
jiinä, että teuraseläin on vapaubesjaan ja jiten on jillä

2
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tilavuus patenemijeen ja jopa puolustautumijeentin. 5tRetjäs= 
täjältä maabitaan jiis ripepttä, neurooffaijuutta, tarftaa jil» 
mää ja hartintatptpä. 9tömä jeifat lieneroätfin jppnä jäljen, 
että metjästpstä pibetään et ainoastaan luroallijena maan 
roteläpä terroeellijenä ja roirtistämänä urheiluna. S en  plis» 
tptjetji on fepitettp runjaasti runoja ja lauluja ja  jen ebis» 
tämifefji on muobostettu lufuijia pijbisttjfjiä ja  jeuroja. Xäiä 
urjettua on pleenjä harjoittanut ja harjoittaa roieläfin rifas 
ja föphä, toanlja ja nuori, oppinut ja oppimaton, tpteneroä 
ja fptenemätön. Om atpa roiime aitoina jiihen jottut jääti)» 
naijetfin innostuneet.

9)f)tä roälttämätöntä tuin metjästps oli tanjallemme 
muinaijina aitoina, jolloin metjänriista oli jen miltei ainoana 
elantona ja petoeläimet jen roaarallijimpina roiljollijina, ph*ä 
tarpeeton je on meibän aitanamme, tun pebot omat jo mel» 
tein jutupuuttoon Ijäroitetpt ja tun maanmiljelps jefä tar» 
janhoito antaa meille tarpeellijen toimeentulon, bu u m iin » 
harjoitutjetji taas on meibän aitanamme tarjona tar» 
peellijempia, maarattomampia ja inhimillijempiä urheiluja.

SBaitta olijitin metjästpsajan johbosta paljon janotta» 
maa, täptpp meibän täsjä jupistaa jonottamamme mailan 
I t s e e n  muotoon, mainitjemalla main taittein tärfeimmät 
tohbat jiitä; jämällä teljotamme r)hbistpljtä hanffimaan 
tätä alaa roalaijemaa tirjallijuutta, jota lutemalla puheena» 
olema ajia tuliji taifille jelroätji.

ijjääajiallijet jppt jiihen, ettemme puolestamme hpmälft) 
metjästämistä, omat jeuraamat: 1 ) Dtetjästäjän luonne
pleenjä paatuu ja jpbän jaastuu. 2 ) ilfe in  jattuu, niintuin 
jotainen tietää, metjästpsmatfoilla monenlaijia tapaturmia 
jetä metjästäjälle itjelleen että hänen ailjeuttamijestaan mpös»
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tin jyrjäijille Ijentilöille. 3 ) (£i ole fiartoinaista, että eläin 
jo tjaarooitettuna pääjee mainoojaanja paloon, ja fen täytyy 
jitte josja lin  rotfosja tai piilopaitasja, nälän ja polttaman 
janon rajittaesja, tärjiä pittällinen tuolontamppaus tai jääbä 
raajaritotji ja tytenemättömätji tunnollijesti ruotaanja et|i= 
mään.

(£mme tafjbo tieltää luonnon petraa liiftumasta malta» 
funnasjaan, emme m yöstään tai)bo mastustaa miatonta ur= 
Reilua; päintoastoin telotamme jefä nuoria että mannoja 
olestelemaan luonnon ^elmasja, tutustumaan luontoon jefä 
nauttimaan jen monipuolijuubesta ja antimista. Ont)an 
je omiaan herättämään jybämisjämme tiitollijuutta ja fun» 
nioitusta juurta Suojaa lohtaan. SJtutta älläämme toti 
turmelto tätä ihanaa tunnelmaa xoiattomien eläinten roai» 
noamijella ja toerennmobatulfella.

Urheilua yleenjä on jiis puolustettaroa, jillä je terästää 
ja toahroistaa jelä Ijengellijiä rooimia; olihan jo roomalaijilla 
jananpartena: „terroe jielu tenoeesjä ruum iisja". SJlutta 
taiten urheilun tulee tapahtua inhimillijyyben rajoisja, merta 
rouobattamatta ja henteä riistämättä. Slmpumijen taito on 
mpös marjin fjrjöbrjllinen, mutta jen rooimme jaarouttaa yhtä 
hproin täyttämällä elottomia ejineitä joto liittumina tai liit= 
tumattomina maaleina.

Soputji liitämme tähän jeuraaroat neuroot ja ohjeet 
metjästäjälle:

1. $ Iä  {alli alaitäisten ottaa ojaa metjästytjeen tai 
harjoittaa jitä!

2. $ lä  ja lli harioittaa metsästystä, tenentään jota ei 
jitä ennen maaliinampumijen tautta ole jaarouttanut tarpeet» 
lista tarttuutta ja ojumaijuutta!
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3. SRetjästäjän tulee luonnollisesti tnt)ös olla täpjin 
harjaantunut ppsjpn ja ampumatarpeiben hoitamijeen ja tun« 
tea hptoäfjptpt metjästpsjäännöt, tapaturmien tarttamijetji 
metfästpfjen aitana tai jen jälleen. Suurim m an maroroai* 
juuben maarinottaminen täsfä fuEjteesfa on oitoallinen l)t)roe.

4. 3 ° f aiicn metjästäjän tulee tarloin tietää melto ol= 
lijuutenja eläimiä lohtaan.

Siteillä on oiteus riistää niiltä elämä om alji hpöbpl» 
jemme tai itjemme ja omaijuutemme turroaamijetji, mutta jen 
tulee tapahtua niin nopeasti ja tusfattomasti luin mahbol» 
lista, ja jitäpaitji on tatjottama, ettei ole olemasja turmat» 
tornia poilajia, jotta, jos me tapamme roanljemntot, jäämät 
n ällään lu olemaan.

5. harjo ita  metjästpstä ainoastaan lumallijella ajalla 
ja lum allijilla metjästpsmailla! itoeta  ehbottomasti mas» 
tustaa lumatonta metjästpstä!

6. $ lä  lostaan täptä metjästptjesjä ala-arrooijia ajeita 
tai huonoja ampumatarpeita!

7. ftäptä aina ptjsjpä ja ampumaroaroja lomitettuina 
jen eläinlajin mutaan, jota metjästps tartoittaa! $ lä  jiis 
tosiaan ammu ^irroeä tai muuta juurempaa otusta hau= 
lilla  älätä mpöstään liian pienellä luu lolla !

8. Sitä tosiaan ammu muita tuin petoeläimiä ja jpö» 
täroätji felpaamia otutjia! (Erittäintin jätä piftulinnut rau= 
haan ja älä anna tenenfään jeurueestaji l)äti)t)ttää tai häiritä 
niitä ja niiben pejiä !

9. SBejilintuja ampuesja on aina huomioonotettama, 
ettei ammuta niitä lintuja, jotta uistenteleroat tostesja, jonne 
ei ustaltaiji joutaa jaalista noutamaan, eitä mpöstään niitä 
jotta pulitoimat Ijriteijillä rämeillä tai parhaallaan lentämät



pii fateiben nurmitfojen, fillä Sellaineupan olijt main tarpee
tonta murhaamista.

10. Utiinifään tulee metsästäjän pleenfä, !un on 
mps pienemmistä otutfista, mutta a in a  !un ollaan Suurem- 
pia eläimiä metsästämästä, olla ampumatta piloin !un ofu- 
minen on ilmeisesti epäiltämä. Jäm ä on tärfeä jeitfa fitä 
toarten, että otus tobellalin fuolee lautauffesta eitä ainoas
taan paarooitu.

11. 3 o s  eläin ammuttaessa paamoittuu, niin toeta 
parpaaft mutaan faaba S e paltuuSi ja tapetutfi niin pian 
ja  niin tustattomasti tuin fuintin on mapbollista! —  3 °=  
täinen tunnon metsästäjä tappaatin otutfenja niin pian ja 
niin tustattomasti tuin puntin eitä tarmittaesfa jäästä toista 
tai tolmattafaan lautausta, tun on faatatoa roialle ammuttu 
otus tapetutfi.

12. S iä  falli roialleammutun otutfen elää Sitfi tunnes 
toirat eptimät Sen limppuun ja puremat Sen fuoliaatfi!

13. S iä  tosiaan tapa naaraseläintä Sinä aitana, 
jolloin Jen poifafet omat mielä tptenemättömät toimeen- 
tulemaan ilman äibin apua! i^oitaSet joutumat muutoin 
pirroittäroän nälfätuoleman ufjritji.

14. 3 o s  paamoittumaton eläin on paennut timiröpt- 
tiöön tai muupun Sellaiseen, niin ältöön Juinfaan metsästäjä 
rpptgtö jitä tepeillä t). m. Sopimaan tai muutoin tarpeetto
masti räätfäämään Sillä Sellaista pibetään mitä törteimpänä 
eläinräättäptSenä.

15. ftumilla-ammuntaa ei |aa parjottaa eläinten futu- 
puuttoon pämittämiSetSi.

16. Söaro päroittämästä futupuuttoon n. f. metfästps- 
telpoifia otutjia m ailla ji! USein tapaptuu että mtjöstin met-
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jästptfen pstäroöt harroentaroat eläimiä liian rajusti. s$eto= 
eläimet mähentäroät aina josjafin  määräsjä metjänriistaa. 
Cpäjuotuijat ilmastojuljteet moimat mt)ös ojaltaan olla jqpnä 
riistan tjätmtptjeen.

*

2)f)bisti)sten !o !ou !jis ja  oliji roielä festusteltaroa pai= 
tallistotemutjista ja fjatoainnoista jaamutettujen tietojen joh= 
bosta, joista mahbollijesti o liji apua ja työtpä metjästps» 
lainjääbännölle. parhaiten jellaijet pöäjetoöt ajianomaisten 
laulutöille toiroomusten muobosfa julaistuina janomalehti» 
tirjoitufjina.

Salam etjästpstä roiljattafoon!
^Seltolanoja ruotittatoon!
R is jo ja  älföön päöstettätö metjiin!
SRetfästpsfoiria älföön päästettäfö tumattomalla ajalla 

metjiin!
.Raittia tumattomia anjoja ja pppbptjiä ^äroitettätöön 

ja luroallijia tartastettatoon ujein!
SRprttpjä pptjbpstpsaifoina fäptettäföön roaroroaijesti.

3. Ralastus.

R alastus on tuhatjärmijesjä maasjamme ollut jo am» 
moijista ajoista tärteänä toimeentuloläfjteenä.

C i ole tartotufjemme täsjä ri)l)tt)ä jei'taperöijesti terto» 
maan niistä monista jopimattomista ja mejistöjemme antimia 
tuhoamista pppbpstpstarooista, joita ajattelemattomasti on 
meillä jatturoasti täptettp aina miime aitoihin jaatta. fie» 
roottomuutta on tuitentin talojen Ijirmittäroäsjä määräsjä tapat)' 
tuma mäljeneminen mejistöistämme roit)bointin alfanut herättää

2 2



taittialla. Onpa jo rpljbptti) monellakin leinosin talojen 

lijäämijetji ja juojelemifelji. kymmenin tuljanjin on 

roarjinfin jalompien {alalajien poi!ajia talanjiitoslaitotjista 

istutettu meriin ja jänniin. 3ör!iperäijen talastutjen opet= 

tamijefji tjleijölle on palfattu neutnojia fojolta, j. n. e.

Omana mielipiteenämme roljfenemme lummin{in laujua, 

että jollei roieläfin teljotfaampiin toimenpiteifiin rgfjbptä ja 

antarampia jefä tartempia latimääräpfjiä talojen Ijäroittämijen 

eljfäijemijetji laabita, niin jaamme piatfoin falatarpeemmetin 

tuoba muista maista.

Setä talojen jäilpttämistä että eläinjuojelusajiaa jilmällä 

pitäen liitämme täljän muutamia neutooja, jotta anjaitjeroat 

juurempaa huomiota.

Siä tostaan pppbpstä jämällä tertaa juurempaa mää» 

rää jamaa {alalajia jamasja roebesjä! — (Ejim. nuotanroe» 

täminen pienemmäsjä talaroebesjä jään alta on juuri jentäljben 

airoan l)t)Ijättäroä tapa.

Siä piritje talojen tulemista äläfä Ijäroitä niiben mä» 

tiä.— Suotanroetäminen talojen tutemijen aitana ejim. 

laljnantubusja on ujein niin fjäirinnpt tulemista ja peloittanut 

pois taiat, että ne taiat, jotta omat jääneet tartetutji nuotan, 

eiroät ollentaan muuallataan jamasja roebesjä ole jättäneet 

tutemista eiroältä mpöstään pittään aitaan jeuraaroina rouojina 

ole tuteneet manialla tutupaitalla.

Siä pppbpstä talanpoitajia juuremmasja määräsjä! — 

kalastamista tttjeäjilmäijillä rpjtllä, merroilla ja nieriöillä 

on tartettaroa.

Siä ota Ijaltuuji tutemista roarten puroihin toenneita 

taimenia, jotta jostatin jppstä puron julfeutumijen täljben 

oroat }iif»en jääneet.
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$15 tosiaan tuulastamalla pyybystä taloja. Sella inen  
pyybystystapa on jo laisjatin  fielletty.

$ lä  tosiaan jäilytä jollatin lamoin Ijaarooitettua talaa 
fumpusfa!

3 o s  istuttamista roarten toijeen meteen on elämiä taloja 
fuljetettama, niin on je tapahtuma Ijproäsjä, taloille jome» 
liaasja roebesjä ja jiten ettei taloille tarpeettomasti aiheuteta 
färjim yfjiä.

$15 tosfaan talasta fjuroitjeji!
$15 tosiaan pyybystä taloja enempää tuin mitä moit 

täyttää Ijpmäfjefi.
itarta, jos fuintin on mat)bolIista, täyttämästä palo» 

touftuja ja pitfääjiimaa.
^ o s  fouffupyybystä täytetään, on tala irroitettaroa 

foutusta niin maromaijesti tuin maljbollista. 9Jtieluummin 
on tala enjin tapettaroa.

$ lä  tosiaan täytä elämää jyöttiä. —  O nfim ie^ ille 
taljtoijimnte erityijesti huomauttaa, että he elämän mabon 
fijasta täyttäijiroät foutusfaan jyöttinä tamroärtillä, törpä= 
tiliä, meiramilla tai roaltojipulilla jiroellettyjä, tuoreita liha» 
tai talapalajia. —  SRonitaan ei tule ajatelleet^ mitä tauheita 
tärjim ytjiä jaa jyöttinä täytettäroä tala testää. Ujeintin jaa 
fe rouorofaujimääriä uistennella touftu juusja ja lijätji 
tärjiä fo to  ajan nälfää. —  Äa la lla fin  on tuntoaisti ja hymin 
tehittynyt hermosto. S e  fiemurteleetin tjtrcoeästi touffua 
jen ruumiin läpi pujotettaesja.

Xapa aina tala lohta, tun je on otettu mebestä! $ar= 
haiten tapahtuu tämä fattaijemalla teräroällä roeitjellä tai 
taltalla nopeasti felfäranta äimän pään juuresta tai m yös 
leiffaam alla pää tofonanja irralleen. —  Suuremm at taiat
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omat ennen teurastusta tainnutettamat jiten, että niiben päätä 
Itjöbään jo^ontin toroaan ejineejeen.

S iä  tosiaan luljeta elämiä taloja, pujotettuina tibusten 
läpi mitjaan! tä lla in en  tapa on juotostaan tjirroittäroä.

S iä  tosiaan punnitje elämää tolaa puntarilla! (Emän- 
tien ei tosiaan pitäiji ostaa taloja jellaijilta mppjiltä, jotta 
niitä täjitteleroät niin tammottaroalla taroalla.

S iä  nplje anteriasta tai mabetta elämänä. Xäntänlaa- 
luinen eläinräättäps on roielä jangen gleistä maasjamme, 
maan jotaijen melmollijuus on toettaa jitä parljaanja mutaan 
efjtäistä.

(Erittäin juotaroaa oliji, että pljbistpfjet tirjastoif)in[a 
Ijanttijimat ebes jontun tätä tärteää ajiaa tosfetteleman 
tirjajen, jota oliji Iainattama nuorijopljbistgtjillettn, jillä 
juuri tämä ajia on pien tärteä toljta niiben toiminnasja.

4. ftraumstus.

Säljeijesjä pljtepbesjä talastutjen tansja on trarustus. 
^a ifa llan ja  lienee jen muotji täsjä Iaujua jananen mgös 
frapujen pppbpstämijestä, fuljettamijesta ja teittämijestätin.

SBaitta tojin näiben eläinten pggbgstämistapaa ei moi- 
tanetaan tutjua juorastaan eläinräättägfjetji, on jen jijaan 
niiben ujeintin pittäaifainen elämänä jöilpttäminen ja tul- 
jettaminen eläinräättäpstä janan räiteimmäsjä mertitptjesjä. 
S iin tu in  tiebämme hengittämät trarout tibufjilla, joten ne 
tesjuisja ja laatitoisja tuljetettaesja roittallijesti tuoleroat, 
mutta ne rooiroat mgös elää roerrattain pittän ajan maalla- 
Iin, jos main tibutjet jaabaan ppjptetptji naljteina. S en  
muotji on trapuja tuljetettaesja parasta täyttää pienempiin
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ofastoiSin jaettuja laatitoita ja tesjuja, jotsfa on märfiä 
jammalia.

krapujen pppbpstämijesjä, fäilgttämifesjä ja fuljettami* 
jesfa otoat eritpijesti jeuraatoat jeitat tjuomioonotettaroat.

3 o s  fratoun jpöttinä täptetään jammatoita, niin ältöön 
niitä eläminä nptjettäfö.

kuljetusta obottaesja jäilptettäföön iratout ripapuista 
matmistetuisfa jumpuisfa, juoffecoasfa tai muutoin raittiissa 
toebesjä.

9?arointona täytetään pilaantumatonta lataa, IiF>aa tai 
perunoita.

ipartjaimmat tuljetusastiat oioat pajutopat, ja futjuntin 
toppaan pantatoon forfeintaan 240 frapua.

krarout Sijoitetaan topeisja feiforoaan afentoon, märtiin 
fammatei^in, ja topat peitetään jättitantaalla.

k rapu ja  teitettäesjä on Suom>oon°tettaroa, että toeSi, 
trapuja teittoastiaan lastettaesja, on tieljuroaa ja ettei juu= 
rempaa määrää terraltaan teitetä tuin että toeSi täpbeltifesti 
peittää la itti teittoastiasfa olemat tramut.



r (Eläinten i)oito fatrauben fof)batesja. > S

2

5 aitaus on jellainen lila, jolloin eläinten elimien toiminta 
pljbesjä tai ujeammasja ruumiinojasja tapahtuu epä» 

jäännöliijesti ja  jiten aiheuttaa eläimille juurempaa tai mä» 
fjempää tipua ja  färjimpstä.

Äu lla tin  taubilla on omat jgpnjä, tulen louttaantuminen, 
toilustuminen, jopimaton ratointo, epämutatoat ajo» ja tpö» 
talut ja  mt)ös batteriot.

helposti juom aa, milloin eläin on jairas. Ujein jaabaan 
mpös jelto m isjä paitasja ruumiisja tipu on. 3 ° M en 
eläinten tansja tetemijisjä oleman Ijentilön tuliji oppia tun» 
temaan tautien jpnty ja niiben jppt. Jäm än rouotji oliji 
eläinjuojelpspljbistpsten r o ä l t t ä m ä t t ä  jilloin tällöin toi» 
meenpantaroa Ipljptaifaijia tursjeja ejim. tunnan eläinläätä» 
rin }of)boIla. O janoton näihin tursjeiljin, joiben toimeenpa» 
noa tunnot marinaan raljailijesti aroustaijiroat, tuliji olla 
matjuton, ainatin pljbistptjen jäjenille ja ntitäli ma^bOllista 
muilletin tuntalaijille.

Jauhin parantamijeen ei ole muutoin tuin p tä t ila s ja



rpljbpttätoä lääläriltä neutooa Igjpmättä. ^ lim a llaan  meiltä 
on lapana läänipä läätärin puoleen toasla Iitan mpöljään, 
jo !a  feifla toaifeullaa parantamista, jopa telee jen mal)= 
bottomaljilin. ^jljbistpsten fo foufjtsfa oliji ufeirt tästä ajiasta 
puhuttama.

9)leijinä jääntöinä eläinten fairaubenfotjtauffisja mai» 
ntttaloon:

a ) eläin eristetään fjeti muista eläimistä ja toimitetaan puf)= 
taajeen, toilpoijeen, toebottomaan Ijuoneejeen, puhtaalle alustalle;

b ) foetetaan, m ifäli matjbollista, ottaa jelfoa taubin oi» 
reistä, jotta eläinlääfäri, jonta puoleen on hetimiten lään» 
npttäroä, tietäisi eläintä hoitamaan lähtiessään ottaa mulaanja 
tarroittamat tpöejineet ja täätfeet;

c) puoslareita on aina roältettäroä.
3o la ije IIa  eläimenomistajalta t u l i j i  olla ja jotaijesja 

eläinjuojehtspljbistpljesjä t u l e e  olla:
a ) Ip^pt ja täptännöttinen opas eläinten tatoallijiittmisja 

taubeisja;
b ) roälttämättömimmät jairaanf)oitoejineet, tuten luume» 

mittari, ilmapumppu, Ijuuljtelulannu, putlipistin jelä ainalin 
ilman» ja Ijaatoanpufjbistusainefjia ejim. Ipfoolia, je!ä liinan» 
pultoeria, glauberfuolaa ja rijiin iöljpjä, pnnä Siulan puhtaita 
pumpulia ja  jolunen fibe. Ä a iff i  ebellä luetellut aineet oroat 
jäilptettäroät lu folla roarustetusfa laapisja. “Jjljbistpsten on 
Ijantittaroa toimistostamme l o t i r o l j t o l a t ,  joiben lansja  me» 
netellään jitä toarten roabroistettujen Sääntöjen mulaijesti.*)
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*) Ujeimmiten m äärää lääläri eläimille onnettomat läätteet painon 
jälteen [. o. tiloisja, grammoisja j. n. e. jota mastoin eläinten omis» 
taja antaa lääfteet eläimille jostain taloubesja läjillä olemasta astiasta,
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eläinten fuoljttfemtnen.

Xäm ä luonnoton, mutta meibän oloisfamme v ie lä  tois= 
taifefji välttämättömänä pibettävä leiKaus on tehtävä eläin 
Jaotettuna tajuttomaan tilaan (nufutettuna) ja tjfjinomaan 
fotimaijen miehen lomittamana.

© itä  fanjaan juurtunutta luuloa vastaan , että mu!a 
naapurimaan ^i^nanielat fen tpön parhaiten ja helpoimmin 
tefevät, on tarm offaasti taisteltava. 3)f)btstr)sten on I)uo= 
leljbittava, että ainaftn pari fertaa vuobesfa toimipiiriin 
Jaapuu täpfin luotettava foltmatnen mies, ta itava  puheena 
o levas ja  tpösfä, jo la  Iof)tuuIlista mafjua vastaan  Ieiffaul* 
jet toimittaa.

lä s tä fin  ajiasta on ujein lo fou ljis fa  fesfusteltava.

futen lufitasta, tupista j. n. e. 5losta näiben mitta=astioiben fuuruus 
roailjtelee, roat^telcc läättccntin paljous, mutta piimältään otatjutaan 
että ruotalufitallinen

juotferoaa ainetta painaa . . . . .  15 gr.
Iapfenlujitallinen . . . .................................. JO „ ,
teelufttallinen . ,. , „ . . . .  . 5 „
tatoallinen rppppplafillinen . . . 50 — 100 ,,
tatjuritupillinen . . . . . . .  1 2 0 - 1 3 0  „
juom aläjillinen................................... 1 80— 200 „
torttelinmittainen . . . . . .  325 — „
fa n n u ..............................   2600 —  „
l i t r a ........................................................ 1000 — „
1 6 - 2 0  tippaa . . . . . . .  1 — „
ruotalufitallinen glauberjuolaa . . 12 — „
taljaritupillinen...........................................110 — „
juomalaiillinen . . . . . 190 — „



L
I " Eläinten ijoibosta nttben termeenä 

ollessa.

1. 9)letftä ohjeita.

V alistuneen  aifafautemme, p p  fefjitttjtoän inl)imilli[pps= 
tunteen, aineellisten etujemme, maanroiljelps», maanmies» g. m. 
[eurojen, runjaan Ijelppotajuijen lirjallifuuben, fanomalef)ti= 
firjoitusten j. n. e. luulifi oleman riittäroänä tafeena ja tan» 
nustimena [iifjen, että it[e!u!in eläimen om istaja pprfifi jär= 
Jiperäifesti hoitamaan eläimiään [aabaffeen niistä mitä juu» 
rimman Ijpöbpn ja [omalla foettamaan teljbä moitamanfa 
eläinten roiif)tpmi[e![i ja niiben olojen [iebettäroämmä![i [aat= 
tami[ef[i. 9?äin ei !ummin!aan nätjtä plipäänjä oleman laita, 
ftun crooimin [ilmin tatfelemme maa[eutu=olojamme, niin 
juomaamme ebelleen tu p n jis ja  lobeisja ta p llije s t i tai ajat» 
telematta jota päiroä tibutettaroan ja räälättäroän eläimiä 
monella taroalla.

9Jtitä on [anottama e[im. fiifä, fun mones[a!in talos[a 
ja torpasja eläimet [aaroat noin laljbeffan luufautta pljtä 
mittaa [eista pimeäs[ä, u[ein matalasja ja ummefjtuneesja



huoneesfa, Iyhyisjä fahleisja jeinöött tptfetttjinä? © ifö  tämä 
jo ole jybämetöntä ja  murhaamaa menettelyä tuntemaa 
olentoa toetaan? (Eifö fe |yhy ja futfa, m iniä jafeat tomu» 
pilroet ja naroetan laipiosta eläinten jelfään farijeroa ruljta 
ja ros la  aiheuttamat, ole eläinrautalie jo jietämätöntä? (Eifö 
je ufein itsestään ala»arrooinen ja riittämätöntin rarointo, 
jota jatfuroasti eläimille annetaan lijä fji roielä lifaijista, löyh= 
fääroistä astioista tai epämularoista rupuista, jeimistä ja 
Ijäfeistä, ole omianja jynnyttämään eläimissä tauteja ja myös» 
fin  roastenmielifyyttä hoitajiin?

Silitä mieltä herättää hoitajaanpa fohtaan tunteroasja, 
eläroäsjä olennosja yljä uubisturoat lyönnit ja istut, jyjäyf» 
jet, potfut, firoufjet ja ärjymijet eli lyhyesti fanoen tyly fof)= 
lelu. (Eifö inhoa ja  halme!jumista? Silitä färjiifään äibin» 
raffaus, fun raafa hoitaja armottomasti ja  jäälimättä fis foo  
äsfenjyntyneen roajilan emän hellästä hoibosta pois ja emän 
fatjellesja roiiltää roajifalta puufolla furfun poiffi, josta fyntyy 
anfara merenrouoto ja fammottama torina furffutorroesja?

(Ei tuntune heo)ojellefaan roarjin mufaroalta jeista 
lom alla pilttuun permannolla ufeirt forfeat Herat faroioisja; 
ei m yösfään lepo lemolta tunnu h e lo jen  maatesja jäisten 
tai puolefji julaneiben lierojen päällä märällä permannolla. 
D n fo  tohtuullista ja anteefjiannettaroaa menettelyä tuo roielä 
hymin yleinen tapa, että länget roebetään haarooittuneille ja lyöt» 
tyneille olfapäille, ja h io n e n  jiinä tilasja pafotetaan metä» 
mään ujein rastasta fuorm aa? O n fo  jopujoinnusja ter» 
roeen järjen fansja, että hemojella, jonfa ja lo is ja pahtat tai 
muut mammat firmeleroät tahi jon fa famioiben alle on fiin» 
nitetty ahtaat jopimattomat fengät, taimalletaan juofjujalasja 
pitfiä m attoja? O n fo  talrubellijeltafaan fannalta ebullista,
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että eläinten eteen toimen terran a je ta a n  niin paljon rehua, 
että eläimet jotteroat jiitä juuren ojan jaltoiljinja, ja toijen 
terran taas roarjinfin teroätpuotella täptpp niiben nältääfin 
tärjiä, jopa ujein jiihen määrään, etteiroät ne omin rooiminja 
jatja jaloillenja nousta? O u to  aineellijesti ebullista, että 
heinät ja roiljat jätetään jateiben turmeltaroatji joten ne jit= 
ten taimella homeesta tupruaroat ja täpttäroät eläinten f)uo= 
neet epätermeellijellä tuotjulla, pu^umattafaan jellaijen rehun 
aiheuttamista taubeista.

Stiittätöön jo tämä epä tohtien luetteloni ja oltoon jämällä 
janottu, että ne la itti ja roielä monet muut epätoljbat lijätji 
olijimat mältettämisjä paljon helpommin tuin luullaantaan, 
jos main on olemasja tarpeetji huolellijuutta ja hpmää tahtoa.

£ ä s fä  mainittujen ja lutemattomien muiben epätosien 
torjaaminen ja poistaminen tuuluu meltein ptjinomaan eläin» 
juojelustpöalaan. (Eläinjuojeluspljbistptjen tulee, ahterasti 
toimia etupääsjä neuroonantajana ja toimeenpanemalla tes» 
tustelutotoutjia tämänluontoijista ajioista. Silitään roirta» 
lunta ei moi eitä tahbotaan jetaantua tälläijiin taroallanja 
pfjifpisluontoijiin totiafioihin.

6 i tä  fuuremmalla jtjtjllä on meibän, eläinjuojeluspstä» 
roien, täptäroä niihin täjitji.

(Enjitji on luntin i)hbisti)fjen j o t a i j e s j a  totoutjesjaan 
pljä uuhelleen olettama ptji tai ujeampi epätohta terrallaan 
testustelun alaijetji ja perin pohjin jelostettamatji. (Eläinten 
färjimpsten ohesja on eritoijesti fiinnitettäroä huomiota epä» 
tohtien taloubellijeen ja aineellijeen puoleen, täm m öinen  
menettelptapa on toistaijetji äimän roälttämätön.

Sroistaijetji on tutin toim ipiiri jaettama roielä alapii» 
reiljin ja tutatin tällaista piiriä roarten maittaan hoataojas»
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ton pleijesjä totoutjesja pari folme [optinaa pentilöä molem» 
mistä jutupuolista, joiben teptäroänä on roäpintäänfin tolmc 
fertaa rouobesja, letoäifin, jg ljg ijin  ja taltnifin tägbä ptirinjä 
tusjatin talosja, ei juinfaan ejiintpen mintäänlaijina roiral» 
Iijina tarfastajina, maan tutustumasja perpeijitn ja juttele» 
masja taloubeilista etuammetin niin läpeijesti losteroista 
eläinjuojelusajioista ja  tarpeen roaatiesja pstäroällijiä neu= 
toojatin antamasfa.

SJlielesjäni tutnittelen tuollaijen talosja fä p n in  tapap= 
tuman jeuraaroaan fuuntaan.

Ja loon  tultua m a ite ta a n  tamanmutaijet terroepbgtjet, 
tarinoibaan päiroän tpjpmptjistä, erittäintin totieläimiä ja 
eläinsuojelusta tosferoista afioista. S itte  tupaftamiepet, jos 
jellaijia roielä jou losja  on, topistaroat piippunja tppjiffi 
(tulen tansja on näet oltaroa roaroroaijia) ja ppbesjä Iäpbe= 
tään tapelemaan tallia ja  peroojia. J o llin  tilarouus ja 
roalojupteet, pilttuiben leroeps ja pituus, ruota=astiat ja 
jä ttien  Sijoitustapa, lannan ulospeittotapa, ruottimis järjestys, 
alustan pepmeänä* ja  tuimanapito, roaljaiben jäitytystapa, 
läätteiben jäitytyspaitta t). m. t). m. tulifiroat näin tesfuste* 
lun alaijitji, ja tieltämättä oliji tästä taitesta monipuolista 
ppötyä.

J o llis ta  Siirretään jitten ajo= ja työtalujen jäitytyspait» 
taan. Sliroantuin itfestään jiellä jpntyp testustelu miten 
juuri merfitys pernojen moimanponnistutjelle on mutamilla, 
pproin poibetuilla maljoilla, miten ejim. länget omat laabit» 
tamat tuntin pernojen taulan mutaan, mitä aine on ebulli» 
jinta läntien pepmitteefji, miten typmpt roanpoista pepmif= 
teistä omat poistettaroat, miten juuri mertitys on jo roal* 
jaiben ulfonäöllätin, jonta täpben roaljaiben naptaojat omat

3



-  34 -

rasmattaroat ja permeinä ja puhtaina pibettäroät, mitä laatua 
maljatta (luotta» maito jilam aljaita) on ebullijin fäpttää, 
miten tärteää on että retien anturoista poistetaan ultoneroat 
naulanpäät, miten tarpeellista on rattaiben pnnä taittien 
tpötalujen jäilpttäminen taitojen alla jetä niiben rooitelemi» 
nen ja pudistam inen  j. n. e. S ietpsti tyxää fiellä mielä 
testustelu jiitä, miltä foneet omat helpoimpia Ijemojelle ja 
tuinta monta d ro05to tutin täpttää tunfinlaatuijen foneen 
roetämijeen.

9täitä pien tärteitä ajioita poljbittaesja on emäntä mar» 
maantin jo jaanut ta im in  malm iitji ja tutjuu mieraanja juo» 
maan tuppojen tuumaa. Sjproälle je maistuutin, ja la itti 
omat tpptproäijet näfemiinjä ja  tuulemiinfa. Rutin  päättää 
mielesjään joroittaa jaamiaan uujia opetutjia totioloiljinja.

S ietpsti emäntä toirooo että mieraat täproät hänenltn 
fioibotiejaan jetä niiben ajuinpaiftoja tatjelemasja. S i is  
namettaan jotainen!

fiuonnollijesti roetämät naroetan jijustus, attunain ajema 
ja puhtaus, eläinten ruottimisjärjestps, pudistam istaroat, 
tpttemismuoto, lan nan d ito  p. m. jellaijet jeifat taittien d ° s 
mion puoleenja. S e d ä ö n  d ornaututjia, mainitaan miten 
fiellä ja fiellä menetellään ja  miten fuotuifia jeurautjia jiitä 
ja jiitä toimenpiteestä on ollut. .Raitti pitämät tärteinä 
jäännollistä ja järtiperäistä ruotintatapaa, toelppjpjen toi» 
meenpanoa, puhtautta ja maroroaista tulen pitelemistä j. n. e.

SBielä täpbään pienesjä nametasja, m isjä ^ ie d t  ja 
roajitat olesteleroat. S ie llä  Iuonnollijesti jpntpp testustelu 
nuorten eläinten jaloittelemijen tarpeellijuubesta, roajittain 
juottamijesta, fpöpäläisten poistamijesta, astutusajoista 
j. n. e. Säästin  ted ään  hatoaintojen ja toisten totemusten mu»
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taan fytjtuiä päätötpä niiben joroittamijesta lotioloiljin, plji* 
mielijesti päätellään mielä panttia mularoia juottoliuluja, 
leritjimiä, roaarattomia pejuliuoljia, ja laujutaan toiroomutjia, 
että phbistplfen toimesta on jellaifia pibettämä nähtäroänä 
ja faataroanalin.

fiam paat ja niiben ajunnot tarfastetaan niinilään. 3 ° ^  
ejirn. tietää totemutjesta tertoa miten määrällistä on pitää 
lampaita ultona tiim illä  fabeilmoilla ja m p öpän  jpljpllä, 
miten ejirn. „^peffalasjatin" oli tatji lammasta jiten tuodut 
roiime jpljpnä. lo in e n  roalittaa miten meillä piimältään 
tejädä ^oibetaan lampaita huonosti, itejantopellon riftaruo* 
hoihin, Iepänotjiin p. m. jellaifeen ramintoon täptpp niiben 
ujeinfin tpptpä. ftertoopa jofunen roielä ujein uujiuturoista 
mahingoista, joita utfojen istut jaaroat aitaan lammaslau* 
masja, ja huomauttaa että lampaat omat uttosilman 
ajatji kuljettamat fjuoneejeen. J a lon  emäntä mainitfee miten 
naapuritalon lammaslaumaan ebellijenä tejänä jpntpi aimo 
autto t)fn:ain omistamain metjästpsfoirain tuljotöiben tautta. 
Jäm ä ajia herättää pleistä pafjeljumista, ja päätetään je 
ppptää otettaroatji phbistplfen jeuraaroasja tofoufjesja les» 
lustelun alaijetji. ^os ju jen  oloja ei mpöstään unhoteta. 
Äesfustelusja ehten tulee ilmi, että npt puljeenaoleroasja 
talosja on posjujen ajunto hamaittu liian pienetji, pimeätji 
ja jiimottomatji ja että tautalot omat litajet jetä muutointin 
jopimattomat tartotutjeenja, puhbasta mettä ei ole eläinten 
jaataroana, nuoremmat jiat omat he<H°jallaijia i- n- c- 
Cmäntä mpöntää ajian tobelji, maan puolustautuu kiliä, että 
jiloläätisjä on niin matala omi, että jinne on mailea päästä. 
Jäm ä puhe jattuu ijäntään airoanluin hän oltji jaanut 
lapan Iplmää mettä nislaanja, ja hän puolestaan mainitjee
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jpptji ettei tenttiin ajioiRin tule niin tartoin tiinnitetptji Ruo= 
miota jetä lupaa nuo taitti epätotjbat fteti forjata. Ja lon  
fanala herättää fa ifis ja  mieliRpmää. £>uone on roalotja, 
lämmin ja jiisti, puuhasta mettä, talftia ja Riettaa on tanoil» 
la jaataroisja, pöpuut omat puhtaat, lamppu riippuu fatosja, 
munimisastiat omat ajanmufaifet, ja emäntä tietää lettoa 
jaaneenja tanalasta runjaasti tuloja. —  Seuraam asja pR= 
bistptjen fo lou ljesja  efjfen jaalin emäntä ojaljeen fiitotjet ja 
teRumijet lanalanja Ijoibosta ja roieläpä lupautjet että jos 
muutfin eläinten ajunnot muoben perästä omat pRtä Rpmäsjä 
!unnos|a, niin hommataan taloon emäpRbistpfjeltä tunnia» 
firja  ja mitali fiitollijuuben ojotufjetji talon Raitioille ja 
teRotutjetji naapureille.

Jäm än Rausfart liertofulun jälleen mennään tupaan, 
jonne eRlen naapuritaloistalin on jaapunut ijäntiä, emäntiä, 
poilia ja tpttäriä. 2lletaan fitte leslustella miten reRumarat 
olijimat jaettaroat, että ne riittäijimät pii taimen, maittapa 
tatatalroitin jattuiji temäällä miimpttämään tefäntuloa. (SR= 
tenpä talon nuori ijäntä jattuu olemaan pRbistptjen malitje» 
man alapiirin jäjen, ja Rän tefee jeltoa miten talon muoben» 
tulo, Reinät, oljet, paRnat, ruumenet, turnipjit j. n. e. tartan 
arroion mutaan on jaettu taRbetjaan ojaan, joten reRun 
riittämäijpps eläinten lutuun näRben on taattu. 2öieläpä 
Rän eRfen mainitjee, että täRän toimenpiteejeen antoi Ränelle 
pllptettä ebellinen temät, jolloin eläimiä täptpi tibuttaa niutalla 
ruualla, tun reRuroaroja ei tullut tartoin merratutfi eläinten 
lutumäärään, josta faitesta oli feuraufjena että maibon 
jäänti tejällä oli tunturoasti niutempi, ja  jen mufaijet oliroat 
jitte tulotjet namettatontosta talon tilitirjoisja. Jäm ä jaattaa 
eRten jonfun naapurimijännäntin ajiaa miettimään ja jeurauf»



fena teot olla, että f)än jitte totona lastelmat t e k ä ä n  ejittää 
emännällenjä jontun lyuonompilypjyijen lehmän myymistä 
tai teurastamista.

2lita tenties on tutunut jo myöljäijetji, jonta tätjben 
testustelu täytyy testeyttää ja päätetään taas määrättynä 
aitana tofoontua jättämään yfybesjäoloa ejim. „$ ijä lä ä n “ 
tai mitjin parljaatji tatjotaan.

fto tia  patatesjaan juttelemat yfybistytjen luottamus* 
miehet taustasta rettestään ja päättämät tuta peistä jeuraa* 
roasja ytybistyfjen fo foufjesja tefee jeltoa tästä mattasta.

Jäm ä tofous roarmaan tulee fjaustatii ja mieltäfiinnit* 
tämätji. ©Ijtenpä jiellä fattuu olemaan läsnä jotu maratas 
nuori ijäntä, jota, innostuneena ajiaan, ejittää jitte totia 
mentyään ijällenjä, että Ijetin tiittyijiroät yljbistytjeen jäjenetji 
matjamatla ferta taitfiaan paritymmentä tnartfaa, joljon 
ejitytjeen ijä marmaan juostuutin, ja mielisjään pojan järte= 
mästä tuumasta antaa mielä määräytyen pefjtorillenja, että 
yljbistytjen tatatalmiroarastoon on jota jytjy Iäljetettäroä 
ainatin parmas rufiinoltia ja fjätti jumitouon pahnoja, 
jollei jotu Ijäffi fyeiniäfin.

2. Äarjaljuoiteet ja tulipalot itiisfä.

9liin  jelittäroää ja furoaamaa tuin olijitin, ei ole täsjä 
tilaijuutta luetella muojittain meillä tofjbanneitten tulipalojen 
tuottamia mal)intoja, raljatji muutettuina. TOittääfin fun 
tiebämme, että jabottain eläimiä mitä julmimmalla lamalla 
fjeittää Ijentenjä tulen tuljoamisja lieteisjä.

9Jlitä moimme tällaisten onnettomuutjien mälttämijetji 
ja eljfäijemijetji tefybä?

—  37 ........
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koetam me jeuraaroasja antaa jiitjen muutamia mastautfia, 
ottaen ntisfä, roarftnfin mitä näiben roastausten enjimätjeen 
toetaan, farjanljuoneitten ratentamijeen tulee, {omalla ljuo» 
mioon gleijempiä tuin pfjinomaan tulipalon toaaraa taitoit» 
tamia näföfotjtia.

5 t a r j a n f ) u o n e e t  o n  r a t  e n n e t i a r o a  
Ijproälle, tuimalle paifalle, josta poljjaroeji rooibaan 

juovuttaa pois;
päimänpaisteijelle paitalle; 
et lähelle tulenroaarallijta laitotpa; 
paitalle, joljon on roapaa pääjt) taitilta puolilta ja 

jos  ja on juomamettä runjaasti;
ajuinljuoneiben tttunoista nätproälle paitalle;
Ijajua leroittämistä ratennutjista loitolle; 
erilleen muista ratennutjista. 
jRatentaesja oliji huomioon otettama m. m. jeuraaroat jeitat: 
että omia on jufpeellijestt runjas määrä tarjan Iutu- 

määrään merrattuna;
että omet omat ulospäin antautumia; 
että ratennusaineena mieluimmin oliji täptettäroä tiiliä 

ja jibeaineena ^3ortlanb=jementtiä jetä tattopeitteenä Ijuopaa; 
että ilmanroaifpolaitos et jaa aitaan metoa; 
että itfunoiljin Iaabitaan jotu ruutu, jonta root amata 

ultoapätn.
t u l i p a l o n  m a t a l t a

opetetaan tarja menemään järjestptjesjä ulos aina ja» 
man oroen tautta;

täytetään helposti aroaftamia tpttpimiä (n iitä on jaata- 
mana (Eläinjuojelustoim istosja);
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jotapaitji laittein alteellijimpiin roaroteinoiljin !uuluu 
tulen roaroroainen piteleminen tarjaI)uoneis[a, niin että 

faitenlainen tupatoiminen ja tulen jytytteleminen on 
fielletty; ja että

täytetään n. j. roarmuuslyljtyjä (niitä jaa ©läinfuojelus» 
toim istosta).

t u l i p a l o n  j a t t u e s j a
ei jaa lahottaa mielenmalttia, jillä  jilloin, jos milloin» 

taan, tarroitaan mielen tajapainoa ja neurootfuutta. 
Otettafoon muuten toielä huomioon jeuraatoaa: 
eläimet on jaatatoa t)eti ulos palamasta rafennutjesta; 
jammutus f omistetaan tulen altuunpääjypaiftaan ai» 

haalta päin;
mettä ruistutetaan myötätuuleen tai jiroulta; 
uristujen Ietfut jotjbetaan jijälle, roebon mälttämijetji, 

ultoapäin omattamasta attunasta;
jos  larja  on ultona, juljettatoon myöstin omet roebon 

mälttämijetji;
yljtä johtajaa toteltatoon jammutustyösjä.

( E l ä i n t e n  p e l a s t a m i n e n  t u l i p a l o s t a .
ftuten ebellä huomautettiin, on tulipalon jattuesja tai!» 

tein enjimäijiä tel)täroiä jaaba eläimet mitä pitimmin irti ja 
u los palamasta ratennutjesta. tä l lö in  on m. m. l)uomattaroa, 
että jamua on toetettaroa poistaa älyftäällä ilmanroaifjto» 
luuttujen autaijemijella, ja  että ulostäyntioroilla on ottama 
meluamatta, jotta eläimet eimät peltäiji poistua niiben lautta. 
—  muuta teinoa eläinten ulosjaamijetji ole, täytyy
rotytrimpain Ijenfilöiben jyötjyä palamaan huoneejeen ajamaan
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eläimiä ulos. SJtärlää tu lloa on p r o ä  lägttää peitteenä 
lehmäin filmien ebesjä, jillo in  !un ne talutetaan ulos.

$etoojia  pelastettaessa on Jeuraama menettely p r o ä :  
jos on folme p n li lö ä  jaapuroilla, niin pf)i läp päästä 
liinn i ja toijet liittäroät läbet toistensa läjiin, ajetturoat p=  
roofen taalje ja tpöntäroät Jitä poispäin. ^Jillueläimet fan= 
netaan Jplisfä pois palamasta juoneesta. 3 05 Jeltoästi 
nälee, ettei eläimiä p n g is jä  tooi pelastaa, on ne ammuttaroa, 
jotta pääjijitoät eläminä palamasta.

SCaralla on pibettäroä, etteiroät jo pelastetut eläimet 
uuhelleen rpntää tuleen.

< P a I o l j a a r o o j a  j a a n e i b e n  e l ä i n t e n  I j o i t o .
3 o s  larroat main omat lärroentpneet tai naljla jostalin  

to k a s ta  on läpnpt loroalji ja  lanlealji, jauhotaan niitä 
paillo ja Iplmällä mebellä;

jos nal)Ia on läpngt lup lilfaa lji ja roeriroettä jiitä 
muotaa, jauhotaan niitä pa illo ja  Ipijproejilääreillä tai pano
naan niiben päälle joboformilääre, jonla ympärille liebotaan 
peljmeä pum puli tai liinafibe;

jos nal)la ja eljlä jo lu  oja Jen alla olemia JibelubolJia 
omat tulen turmelemia, on eläinlääläri lutjuttama pailalle, 
—  p n e n  tuloaan obotettaesja Jimellään painottuneita pail= 
toja ruolaöljpllä tai majeliinilla ja  peitetään ne pam apum= 
pulilla, ja jos eläin on p i i l o  ja rooimaton, annettaloon 
jille läälärin tuloa obotettaesja mälemää ta im ia  tai muuta 
liip tta roaa  ainetta.

*  *
*

Xälle  eläinjuojelustpön p a ra lle  on annettama Juuri 
merlitps, ja on jiitä jplfpn enjimäijesjä lo lou ljes ja  lunalin
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rouonna festusteltama. Suuretji ebufji ajialle oliji, jos 
ejim. ne fjentilöt, jotta !öt)toät neurooutasja tuntalaijia ja 
tarfastamasja naroetoita y. m. tarjanljuoneita, panijiroat toi
meen Ijarjoitutjia piirinjä tarjataloisja tulipalon jatumijen 
toaralta.

3. 28tt)afet Jonnit.
S e  toljtelu, mitä monta tertaa tulee fonnimajitan ojafji —  

fitä tun näet ujein eitoät Ijärnää ja ärjytä ainoastaan talon 
omat poitanulifat, maan myös marjain nouttijat ja muut 
metjisjä ja  ^afam ailla liitfuroat ajattelemattomat ifjmijet ja 
tun je jitten on jaman tylyn tottelun alaijena jota paitasja, 
jonta oljesja jen nistoitle ujeimmiten ajetaan taitti je ma= 
f»in!o, mintä tarja tielleiyllä laitumella, roiljapeltoon j. n. e. 
päästesjään aitaanjaa, —  ei moi olla jeurautjitta roajitan 
juuremmatji tasmettua. S en  muotji o liji roälttämätöntä 
omistaa enemmän ljuolta jonnien tasroattamijelle, tuojitta* 
muojista altaen.

Sam alla  tai toijella m iljajifji tulleiben jonnien raimof* 
tuutia rooibaan meltoijesti rajoittaa, jopa niiben luonto 
tofonaantin muuttaa, Nauttimalla niille n. j. j a l t a f y t t y im iä ,  
jotta etujalfoiljin polroen alapuolelle ajetetiuina estämät jou
nin juotjemasta ja töppäämästä. 9tämä tyttyimet eiroät 
aitaanjaa mäljintäfään eläinrääftäytjestä, ja niitä täyttämällä 
moibaan elufta jumijin puoletta pitää a i n a t i n  niityillä ja 
tylroöljeinäpelloilla.

(Epäilemättä oliji juuri je tanjantaloubellinen Ijyöty, mitä 
jyntyiji, jos näitä tyttyim iä ruroettaijiin täyttämään, pulju» 
mattataan jätä, että niiben aroulla loppuiji je rääftäys, jonta 
alaijina jonnit roarjintin tejän aitana omat, tun niitä pibe=
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tään fytfettyinä narocttoi^in, jo is ja  ne omat lutemattomien 
tärpäjien ja ititfain pisteltäroisjö.

S^äitä tytfyim iä jaa (Eläinjuojelustoimistosta.

4. Selman täyttäminen ajojuptana.

(Et liene taulana je aita, jolloin meillätin tarun luon
tomme ja ilmanalan oituista puolimatta täytyy turroautua 
Iepmään ajojuptana.

^3arempain tesfusteluaineiben puutteesja jopiji josfus 
ypbistytfen fofourfisja ottaa tämä ajia popbittatoafji. Mirja- 
jesta „£epm än täyttäminen ajojuptana" jaabaan tarttoja 
tietoja maitomäärän roäpentymijestä, työajosta, ajopeleistä, 
maljoista y. m. —  Mirjanen on pantittaioa tirjastoon!

5. (Eläinten fortfain poito.

p a ljo n  tipua aipeuttaroat eläimille epäjäännöllijet jorffa- 
muobostumat. Slinoa teino faaba jortat ja tynnet pyjymään 
luonnollijesja tilasjaan on niiben leitfeleminen. (Enimmiten 
täytetään täpän tartoitutjeen puuttoa, tajaterää tai muuta 
jemmoista teräajetta. Udutta fosta  niiben täyttäminen pel= 
posti moi aipeuttaa Iopteemia, palfeemia ynnä muita mam
moja jorttiin, o liji pantittaroa jitä roarten roalmistetut n. f. 
j o r t t a f  a f  je t.

ftaupasja olemista jorffa ja fjista  lienemät parpaiten tar= 
totustaan roastaaroat n. j. „<5olib"-fafjet. 9iiiben pinta on 
S m i  8: 50.

Musfafin paifallisypbistyfjesjä tulifi olla lainattaroina 
f orf f ajat jet.
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6. (Eläinten iän määrääminen.

N a u t a e lä in t e n  itä lasfetaan iarroipäillä lehmillä poi= 
fimatertoja ofoittaroien (arroirentaitten mulaan. ftun f)>ty° 
pleenjä enfiferran poitii noin loimen rouotiaana, jaabaan 
|en itä lisäämällä rengaslutuun 2. etuhampaista lasfetaan 
nuorilla eläimillä itä feuraaroasti:
3 o s  eläimellä on 1 pari Ietoeitä etuhampaita on ie noin 2:rouotias 

„ „ „2 paria „  „ 2 1/2 „
Q Qft tf n u  n it tt tt tt tt u tt

n n n 4 „„ ,, ,, ,1 pii 3 V2 „
$ itaasti feljittyroäUä m aatiaisfarjalla muuttumat ham= 

paat ufein mpöljemmin.
^ e m o je n  i f ä  annostellaan hampatben fulumijen mu* 

laan. (Etityampatben fulutuspinnat omat foifeat 6 — 12 
ro. ijäs;ö.
3proä!uoppa häroiää etumaijisfa etuhampatsja 6 ro. ifäijellä 

„ „feslim äijisjä „  7 „  „
„  „  reunimmaifisfa „  8 „  „

Sfulmahampaifiin ilmestyt) foutfu 9 ro. ja häroiää 11 
ro. ifäifellä.

Sä ljti ilmestyi) etumaisin etuhampaifiin 9 ro. ijäsfä.
„  „ !eslim äi)itn  „  10 „  „
„  „  reunimmaijiin „  11 „  „

ftulutuspinta tulee:
etumaifisfa etuhamp. pmppriäifefji 12 ro. ijäsfä  
lesfim äifisfä „  „  13 „ „
reunimaifisfa „  „  14 „  „
etummatiisfa „  folm ilu lm aifelp 18 „  „
festim äijisjä „  „  19 „ „
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reunimmaijtsfa folm ifulmaijetjt 20 to. ijäsiä
etuljampatsja pitfittätsiotfealfi 24 „  „

7. 2itttct)SOtfo.

Sitnepsaifa on tatoallifisfa olo is ia :
Sam m alla 48 ]/2 ariilloa elt 340 paitoää
Sefjmallä 40 n „280 tt
j o r o l la 30 tt „  210 tt
Sam paalla 22 n „  154 tt
S ia lla 16 tt „  H 2 tt
ko ira lla 9 tt „  63 tt
ft is fa lla 8 tt 56 ti



(Eläinten fuljetus.

Eläinten fuljetus tapahtuu rautateitse, lairooilla, ajoneu-- 
tuoisfa tai färoetyttämällä maanteillä.

r . • .. * ’ ’ *■ - .{■

1. ftuljetus rautateitje.
SBaiffa junain lätjtö* ja tuloajoista fullatin ajemalta 

ilmoitetaanfin jo fa  päiroä janomaleftyisjä, on fuitenfin mo= 
nesta fppstä mal)Dotonta pitempien maamattojen tafaa juunni* 
telia fuljetus niin tarfasti, että eläimet, määrätylle ajemalle 
jaarouttua, fjeti jaataijiin jijoitetuifji roaunutyin, maan täptyp 
niiben, etentin marf!ina=aifoina, tuntimääriä obottaa, ujein 
tylm äsjä jateesja ja tuulesja, mamisten ja peläten junain 
rotyeltyljiä tjnnä muita eläimille outoja ääniä ja Ijälinää. 
Iä s t ä  tytjstä oliji roälttämätöntä fa ifille  niille rautatieaje= 
mille, joiben lautta eläinten fuljetusta runjaantmasja mää= 
räsjä Ijarjotetaan, jaaba rafennetulji jopiroia majoja, ja jilji 
lunnes jellaifia jaabaan toimeen, oliji eIäinjuojelustyjbis= 
tysten loetettama ajemien lähistöltä jaaba tarfotusta roarten 
muolratulji jopiroia Ijuoneustoja, joihin eläinten luljettajilla 
oliji tilaijuus tarroittaesja, tietysti fotyuullista lorroausta 
roastaan, jijoittaa eläimenjä juojaan.

(Bläimiä roaunuun toimitettaesja t)arjotetaan ujein eläin» 
räälfäpstä, fun eläimet arastelemat ja pelfäämät astua
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ujeinlin liutfaille ja jprlille liiloille. SBarjinlin teurastaa 
jaa ci jtUoin jäälitä, toaan faatoat eläinrautat ujein oja!» 
fenja piisfan jiroalluljia, jopa jeipäiltälin lo is im ista raaoilta 
fuljettajiltaan. 9?uma ja ^irtoea, mutta Ijptoin pleinen tapa 
on mt)ös liertää eläimen t)äntä !äben pmpäri ja jiten roe» 
iää tai työntää eläin toaunuun. Ujein tatfeta raljaljteleroat 
jilloin  ^äntänifamat erilleen, joten Ijäntä jää roittumaan 
ainoastaan naftan  roaraan.

täm m öisten  furullisten epätosien etyäijemijetji tu= 
Iiji !un!in ajeman jeubuilla toimimien eläinjuojelusp^bistys» 
ten tatjoa, että ajemilla o liji roarattuna poiffipu illa marus» 
lettuja jiltoja eläimiä marten ja että tarroittaesja roielä liiloille 
ljeitettäijiin jantaa. $pm ä oliji että ttybistysten jäjenet 
tällaisten paiffain oty fultiesfaan pitäifiroät jilmällä eläinten 
jiirtämistä maunutyin ja niistä pois je!ä tarpeen roaatiesja 
tefijimät ^uomaututjianja tai pafottaroisja oloisja rptypijiroät 
tepjimämpiin laillijiin  toimenpiteijiin. SBielä oliji fatjottaroa, 
että maunujen permannot eiroät ole liuftaat, maan että niille 
on Tiputettu jantaa, turroepetyua j. n. e.

SBaiffa rautatien Ijenfilöfunnalla onlin ajetufjenja ja  
määräpljenjä, jalliroat he luitentin, mastoin m äärääjiä , rää= 
tätä elufoita, jota fuitentin on jprtästi etyäistäroä.

tun tum a puute eläinten fuljetusta losteroisja ajetu!» 
jisjamme on ettei rautatiehallitus ole melto otettu pitämään 
huolta, että !usja !in  eläinroaunusja o liji laitjija. Sangen  
ujein näet tapahtuu, että eläimet jaamat olla roaunusja päi» 
mataujia jpömättä ja juomatta. la p a lu u p a  niiniin että 
eläimet ejim. junaa muutettaesja listo ilta  toijille jaamat niin 
tuntumia tärähbpijiä että jarroet latfeilemat, laulat rautatyt» 
tyitten tempomijesta läpmät meresltyalle, lantaroat lehmät
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luomat roajitfojanja j. n. e. Xicbän toielä tapautjen, jolloin 
ijo jonni tarttui janoistaan jetnäan, ja olitin aita pulma 
jitä jeinästä irtijaabesja.

Cämpiminä rouobenatfotna tuliji eläinroaunujen atfunoi* 
ben olla auti ja tylm inä tiinni. Britoista puolta on pibet= 
tätoä elöintoaunujcn omien julfemijesta, jillä jaattaa jattua 
että roaunun omi junan liitunnasta autenee, ja eläimet pu= 
toilemat tielle. Sella inen tapaus oli ejim. miime jppstuun 
(ro. 1911) lopulla Iuettaroana janomale^bisjä.

(Eläinjuojeluspltyistysten jäjenten tulee aina jopiroisja 
tilaijuutjisja teloittaa junaa feuraaroaa palroelusfuntaa tuon= 
tuostatin tartastamaan eläinroaunuja ja janomalehtilirjoitus* 
ten fautta j. n. e. pleijön ja jämällä ajianomaisten tietoon 
jaattaa epäfo^bat ja puutteellijuubet jetä e ro tta a  teinoja 
niiben poistamijetji.

£>eroosten tuljetutjesta en ole erityijesti maininnut 
jppstä että niitä tuljetettaesja rautatiellä ujeimmiten oraat 
hoitajat mutana, jollei jamasja roaunusja, niin tuitentin 
josjatin läljeijesjä, ja pitämät niistä puolta.

3Bastaanottoajemilla taas täptyp eläinten ujein tärjiä 
turjuutta, fun eiroät lähettäjät ole aitanaan ilmoittaneet nti- 
ben jaapumijesta roastaanottajalle.

hanoja  p. m. jiipitarjaa tuljetetaan pleenjä liian aljtaisja 
fesju isja ja toreisja. U jein oraat eläimet matfan perille 
päästyään airoan tanteat eiroattä pittään aitaan rooi täpttää 
{aitojaan. O npa ujein tapahtunut niintin, että, tun ujeita 
lanoja on jullottu aljtaajeen toppaan, höghenetlin tuumuu» 
besta oraat hautuneet irti ruumiista.

kaitojen  jamoin tuin muibentin eri jä iliösjä fulje=
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tettaroien eläinten fuljetustapaan näpben viittaam m e muuten 
SRautatiepallitufjen liertolirjeefeen.*)

2 . kuljetus laivoina 9 . m.
Saimoilla, meneillä ja lautoilla tuljetetaan merrattain 

roäpäsjä määrässä eläimiä jijämaasja, maan merenrantatau* 
pungeisja jitä enemmän. S ä s jä  tapautjesja on mpös pi= 
bettämä puolta, että ajianontaijisja paitoisja on eläimiä 
marten obotusmajoja ja että fillat omat täpttötelpoijet ja 
funnollifet. 9Jtitä eläinten ajettelemijeen ja järjestelemijeen 
lairoalla tulee, niin lienee la i jääntöjä ja määräptjiä jiitätin, 
maan toinen afia on, noubatetaanfo niitä. SJleibän tpö= 
alamme ei ulotu niille rannoille, joilta eläimiä juurentmasja 
määräsjä tuljetetaan, ja {en tänen  emme niistä enempää 
mainitjelaan.

SBerrattain Jarm oin meillä pleenjä tuljetetaan teuras* 
eläimiä ajoneumoisja, paitji ftarja lasja , m isjä je tummintin 
on pproin taroallista. SBarjintin ^iet)oja ja roajifoita jiellä 
tuljetetaan rattailla (roanttureilla) pittiätin mattoja. Jäm ä 
tuljetustapa on jppstä perättänqt pleistä papetjumista, ja 
ujein luetaan janomalepbisjä pöpristpttäroiä fertomufjia 
eläinten tärfim pfjistä jellaifilla mattoilla. Suljetettaroat 
eläimet näet ajetetaan, puolimatta niiben eri toosia, tplti* 
fplfeen fiinni lamoille rattaille jeijoroaan ajentoon. SBaitta 
matta ujein on pprointin pitfä, täptpp eläinten jeistä toto ajan 
auringon paaptaroasja fuumuubesja jamasja ajennosja, näläsjä 
ja  janosja, jillointin fun tulettaja itje jpö tai ruottii pemostaan.

*) S a ta  fiertofirjettä famoin futn muitafin eläinten fuljetusta 
fosfetuta ajetutpa pttätji atnalin ptfi fappale olla tusfaftn pljbtstpffesjä.
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ftuljetufjen päätyttyä teurastetaan jitte eläimet maamme 
etäisellä rajalla. Siliten tuo työ toimitetaan, jiitä ei taiba 
futaan enempää roiranomaijista tuin pfjityijistäfään toä* 
Iittää.

karja lan  eläinjuojelusphbistyfjillä, joita jo on toarjin 
taajasja, on täsjä erittäin tärfeä tetyätoä. Rehottamin niitä 
jen touofji m'tä tiireimmin tarmotfaajeen p tyeistyöpn . 
^Kielestäni oliji m. m. parasta palfata haastemiehen oiteut= 
jillä  roarustettu h^ntilö, jon fa toimena oliji puheena oletoasja 
juhteesja yleisten maanteiben jilmällä pitäminen. $ e ti tun 
eläinrääftäpstä m isjä muobosja hpmänjä huomattaisiin, oliji 
jen harioittaja jaatettaroa lailUjeen jpptteefeen. teu rastu s» 
paitalle oliji ajetettaroa toarjinainen tarfastusmies, jota roal= 
tooiji teurastusta.

SRelfoinen oliji jo näistätin toimenpiteistä foituroa 
hpöty ajialtemme, ja  jentähben oliji niihin hetimtyen rr»h= 
bpttäroä. karja lan  eläinjuojelusttybistysten tuliji ebusta» 
jienja tautta fofoontua ajiasta neuroottelemaan ja päättä» 
mään. fiuulijin  tästä toimenpiteestä foituroiin menoihin 
jäätämän aroustusta tunnilta ja roaraffaammilta eläinfuoje» 
Iusajiaa juojimilta paiffafuntalaijilta. R a itt i eri jeutujen 
järjestytjenroalroojat omat jaataroat ahteraan ja tarmotfaa» 
jeen toimintaan puheena oleman epäfohban poistamijetji ja 
ojiamme ebistämijefji.

3. Rämelpttämallä fuljettaminen.

£ ä tä  eläintenfuljetustapaa täytetään meillä ty)mtn plei» 
jesti pmpäri rouoben. Rejäijin, tun eläimet muutenfin omat 
tottuneet Hillumaan ulfona, ei tämä fuljetustapa, jos jitä

4



ainoastaan lpl)pel)töillä ntatfoilla ja inT)imiIli)esti J)arjote= 
taan, janottaroammin ailjeuttaneetaan eläinräättäpstä, mutta 
taimella, patfumpien lumien aitana ja iljauteijilla teillä on 
je tapa terrasjaan Ijpljättäroä. ^ item m illä  matto tila ei färoe= 
Inttämällä tuljettamijen pitäiji tulla tpfpmptfeentään. Ollutta 
mitä jaamme nt)tt)ään ujein näljbä? Seitfemän tai taljbet= 
fan faban tilometrin täroelpmattan jaaroat eläinrautat ujein 
teljbä. Olinatin ejim. itongintantaalta ja ^etäjäroebeltä tul= 
jetetaan tällä lamalla eläimiä Saljben afemalle ja eljtäpä 
$eljin tiin tin  jaatta. Sam oin  tuobaan 3 oenfUU5ta ia totelä 
poljjoijemmittatin paittatunnilta eläimiä P ietarin  läljeijppteen.

tPpfäljtptäämme Ijettijetji tämän turjuuben tuman eteen 
ja tt)jt)fäämme itjeltämme, jalliito omatuntomme meibän 
ristisjätäjin  tatfella eläinten lauseita färjimptjiä. Sjelteifenä 
tejäaitana tai jptjpjen fateesja ästen jorolla peiteipillä 
teillä tai polroiin jaatta ulottumasja liejusja tuljetetaan 
ujein jatoitjin päihin noujeroia laumoja taroallijesti ala= 
itäisten lasten ajamina. Seipäät tolaljteleroat eläinpartain 
feltään, p iisfain jiroallutjet roingaljtelemat, jättäen ujein roerijiä 
naarmuja eläinten fpltiin, ärjpmijiä ja latteita tiroutjia fajalp 
telee tuontuostatin ja onnettomat eläimet tau lun  roallasfa, tplj= 
jin maljoin, Ijeltpnein, ujein merijin jortin toteroat mielä nään= 
tpneinäfin ponnistella eteenpäin. X ä llä ijia  murljenäptelmiä 
tobellifuubesja jaabaan mielä meibän roalistuneella aitatau= 
hellamme tatfella, ja mitä maituttaroattaan ne lapjiin ja 
tasmamaan nuorifoon! O n to  tumma, jos tällaisten tapojen 
turmeleman pleifön testuubesja murfjatpöt, itjemurljat p. m. 
ritotjet tuulumattin milteipä päiroäjärjestpffeen?

Harm ottaasti on jiis rpljbpttäroä roastustamaan:
1 ) lasten täpttämistä eläinten ajajina,
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2 ) roäfoneiben, jairaiben, nältäisten ja janoisten eläin» 
ten pafottamista tultemaan,

3 ) eläinten luljettamista lejäjin päiroän fuumimmalta 
ajalta,

4 ) eläinten luljettamista ajoneumoitjin tiinni jibottuina,
5 ) eläinrääffäpstä aiheuttamia tpttemistapoja,
6 ) tirlumista, lyöm istä ja tiroilem ista eläimiä tul» 

jetettaesja,
7 ) eri huuruisten eläinten luljettamista jamoisja ajo» 

peteisjä tai ptjisjä taumoisja.



£ e tD o n e tt .

S emojen luonnoton fasroattaminen ja tottelu et ole ainoas* 
taan eläinräöffätjstä, maan [uoranaista robun f)uo= 

nontamista, puljumattafaan tpöftjrotjn roäljentämijesta. S fäm ä 
ftjllä, emme moi tästä ajiasta perinpoljjaijemmin puljua. 
SP^utta etf)än le lenties ole tarpeenfaan, jillä  onljan jitä 
roarten olemasja roaltion fannattamia [euroja ja tjfjbistijfjiä 
[elä lutematon jou flo firjallifuutta. [ctlfoifjtn
on fuitenfin roiitattatoa.

Jjeroonen on enemmän luin mitään muu eläin mitä 
monipuolifimman rääffäpfjen alai[ena. S en  äibin fofjbusja 
ollesja alfaa jo räältääminen. 9Jliten? 91 o m. m. fiten, 
ettei emätammaa jalfuuteta ollenfaan tai tetjbäön [itä l iia t  
lijesti, niin että [e epäebullijesti roaifuttaa [itiön ebistpmt 
[een. Sbelleen: täytetään oi!o [ia aijoja, jotta tiristetään 
liian lähelle ftjlfiä, millä aifaanfaabaan fotoaa tusfaa emolle 
ja marja [pntpp pää [imulle täännettpnä, jota mitä ppftjt) 
foto elämän ajan ja alentaa pernojen pintaa tunturoasti. 
Mfein täytetään tiineitä Ijeroojia pariajosja, ja [illoin  louf= 
taantuu helposti ei main tamma maan tnpösfin m arja; [e 
moi joutua määrään afentoon, jota jeiffa maifuttaa [en



53

ruumiinratennufjeen, jopa maiteuttaa {en jpntpmifenfin. 
XXfein jätetään tamma ptjin jprinpttämisajatji, jolloin jpn» 
«pitäm inen et aina päätt) fuotaroasti. Silitä juurinta raato» 
roaijuutta ja puhtautta on tällaijisja tapautjisja fäptettäroä, 
ja jos roaifeutjia jattuu, on eläinläätäri noubettaraa paifalle.

3 o  airaan nuorena (8  - 1 4  päiroän m an iana) {aa 
marja jeurata emäänjä pitfiä mattoja, u{ein penintulmittain, 
jota ei {uintaan ole jille f)t)toä, {illä nuoret rustomaijet taroiot 
ja peitot jalat eiroät testä {emmoista. täm m öisten  mattojen 
jälteen {e tjeti emon ppjäljbpttpä l)eität}en paiffaa roalifoi» 
matta pittäfjeen tiroi{elle tabulle, {aberoejipaittoiljin p. m. {., 
pljtä mittaa muutellen ja ajetellen järteraiä jaltojaan.

Stiin pian tuin roar{a on roieroitettu, {ullotaan {e ahtaa» 
{een, u{ein pimeään nurftaan huolimattomasti ratennettuun 
tarjinaan muiben Ilm osten  taat{e, niin että {en ulospääs» 
täminen on raaiteata. tä ten  {e jangen horrooin pää{ee 
{aloittelemaan, josta on jeurautjena heitot jalat, tompastele» 
raai{uus, heitot {ilmät (nätpp {iitä, että marja jotaijen uuben 
roäriroiroahbutjen ebes{ä {eijahtuu ja painaa päänjä alas, 
tatjoatjeen eteen{ä) {etä artuus, mitä marjan roaurastuesja 
phä enemmän HJääntpp.

SJitfän taimen jälteen toittaa marjalle onnellijempi aita 
je tun päästetään laitumelle. SBarjan taifinpuolijen muta» 
rouuben ja roaurastumi{en rouofji on tämä paifta malittama 
niin, että {iinä on riittäroästi hproää juomaroettä, marjoa 
{elä tosteitatin paitfoja, mitä miimemainittu {eitta on hproä 
taroioille. 3 }ännän oliji ujeirt täptäroä marjaa laitumella 
tatjomasja, jillä  onnettomuubentapautjia jattuu niin ujein: 
m illoin menee jalta tiroien mäliin, milloin tapahtuu mitätin, 
jota moi tuottaa fuoleman pittällisten färjimpsten jälteen.
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Stejää jeuraa taitot, —  marjan toinen. SBarja pan» 
naan taas lotjinaan ja toiime taimen menettelytapa jattuu. 
Salm ea jeuraa tejä ja jitä marjan tolm as taimi, jolloin  je 
jo ajetetaan pilttuujeen. 9tyt aletaan jitä opettaa elämän» 
teljtäroäänjä.

93taIjboton on täsjä antaa la ilfia  niitä monia ohjeita, 
joita tätä teljbesjä oliji noubatettama. O n  luitenfin Ijuomau» 
tettama, että tuollainen opetustyö on erittäin tärleä te^tämä; 
jen rouotji en moi olla mieliin {o ja tta m a tta  ebes muu» 
tamia nätöto j a .

p a ljo n  eläinräältäystä mältettäijiin jen lautta, että 
marja nuoresta pitäen opetettaviin ymmärtämään janat „o i» 
teolle" ja „roajemmalle", joten ei t u r j a  juitjista repimistä 
tarroittaiji. O n  aina otettaroa huomioon telin laatu, niin 
että ejim. iljanteista tietä ei jaa ajaa tengittämättömällä 
jro o je lla . Suitjittaminen ja roaljaiben jelfään ajettaminen 
on toimitettama niin, ettei jro o n en  opi maljaita pelfäämään, 
ja jamoin ajopelien eteen ajettaminen niin, etiei eläin rupea 
ajopeliä tammotjumaan. O ljjatjien  pitelemijen äärettömästä 
mertityfjestä on myös eritjeen muistutettaroa. Säytyy  ferras» 
jaan ihmetellä toto maasjamme mailalla olemaa, juurta 
onnettomuutta aifaanjaaroaa huolimattomuutta täsjä ju j e s ja .  
fiempeyttä, tauniita janoja, hyroäilyä täytettätöön; roarmasti 
jaaroutetaan jiten paremmat tulotjet tuin ruostimalla.

O n  täytynyt jättää monen monta tärteätä jeiftaa mai» 
nitjematta. ©n ole täsjä janallataan miitannut jäljen, mintä» 
laijen tuliji olla tarjinan, jeimen, tallin i lm a n ro a ijo n ; ei 
ole puhuttu himojen fengästä, ei jalan nostamijesta, tengit» 
tämijestä, puhbistamijesta, ei juotjuttamijesta tai taluttamijesta 
j. n. e., jotta la itti omat tärteitä jeiffoja, mutta joita ujein pibetään
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fangcrt mitättöminä. (Eljläpä jofu annelee niitä niiniin 
m itättöm iä, tai ainatin pitää taitfea ebellä janottua niin 
taroallijena, ettei jiitä fannattaiji lo fou fjisja  puljua. 9tiin et 
pibä !u it2n!aan ajatella, jillä niin ei ajian laita ole. itero it» 
taijin p iristysten  artn. puheenjohtajia ottamaan juuri tämän 
ajian pari folme tertaa taimen fuluesja mahbollijimman 
monipuolijen tesfustelun alaijetji, jillä juuri Itjjeesjäoleroan 
fasroatushjön onnellijesta juorittamijesta riippuu melfoinen 
oja niistä epäfoljbista, joiben poistamijesja meitä, eläinten 
tjstäroiä, tarroitaan. Rehotan jiis  hetimiten fjanffimaan jopi= 
maa tirjallijuutta, tutustumaan jäljen, ja, niinluin janoin, 
ujein ajiasta leslustelemaan. —  jRiiben monien tirjojen 
joufosta, joita oliji Ijantittama, mainitjen main eläinläätäri 
8. fiinbgrenin juomentaman, tapteeni R . Malmin lirjoittaman 
„R usfi"=n im ijen  täjifirjan hemoshoibosja ja ajotaibosfa.

R un  hemonen miljboin monilaatuijen ja ujein jen luon» 
teen ttjffänään määrälle tolalle jaottaneen fasroatufjen jälleen 
jaarouttaa jen iän, että jitä rodbaan rumeta tpösjä fäpttä» 
mään, alfaa mitä monipuolisin famppailu. (Ei ole mahbollista 
täsjä jeurata näitä marttijprejä heibän tuslienja tiellä, —  
ja tusfinpa je lienee tarpeenfaan, fun jo la  päimä näemme 
jilmiemme ebesjä mitä erilaijimpia ejimerllejä Ijeroosten elä» 
mästä! Su olla  lennättää, larma Itjfjpeljt Ieifattuna, häntä, 
harja ja muohisfarroat ferittpinä, pää ppstppn fisfottuna ja 
jilmät juurilla, painamilla monogrammi»jilmälapuiIla peitettyinä 
lomeata ajoneumoa „Ioistoheroonen", —  tuolla ajaa muta» 
m isja nappularattaisjaan h^rotntooipa talonmäli puhtaalji 
harjatulla, fa ifin  puolin jopim isja m aljaisja olemalla Ijeroo» 
jella junnuntai»aamuna firlonmäelle, —  tuolla tr etääfaupungin 
ajurin lihoma tpöljeroonen mufaroisja roaljaisjaan haroin
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tooibeltuja tuonnarattaitaan jileällä tiroitabulla, lamojen jalat 
tuimina ja jiisteinä,— tuolla toetää laahustaa lögEjän raatimiehen 
nälästä ja ylenmääräisestä rajitutjesta nääntpnpt heraosparta 
pää maahan painuneena, ritfinäijet roaljaat jeläsjä, oljilla 
täytetyt länget faulasja, poiroiaan mpöten jptjpjateiben liotta= 
masja turasja tauppiaan juurta luormaa. d u o lla
liibättää, niin että auringon luitoamat pellon mullat tomuna 
tuotjuaroat ympärillä, fartanon muhlea hemospari joujiäestä. 
X oijella  jaralla tistoroat lyyrysfä  jelin torpparin laihat, riit= 
tämän ratoinnon puutteesta taimen aitana roiheliäijitji täyneet 
topufat rastasta mälttiä, jota hitaasti tääntää maaemon 
tuotjuroaa mustaa multaa auringon lämmitettäroätji. 3 a 
tuolla, mitä tuolla tulee! Dtelipyöräijet roanfturit tägnnänjä 
jäipä ja päällepöätteefji tuuji tummaihoista, outoa ihmis» 
olentoa: ne omat mustalaijia, joita paitasta toijeen tuljettaroat 
nahalla peitetyt luurangot hemojen haamusja. —  9tiin, ja 
tuolla, tylän raittia, fyrjätietä mpöten, tultee miehen taluttamana 
raajaritto, pattijalfa, föyryjelfä, harjaton, hännätön Ijeroos» 
roanhus hoiperrellen labon luo, jaabatjeen roiimeijen tilinjö 
ehtäpä 30=rouotijesta armottomasta aherrutjesta luontatunnan 
truunun palroelufjesja. 5tun aifaijen jpps=aamun hiljaista 
heräämistä lumea tirmeenistu on häirinnyt ja punonen 
meri hiljaa poristen juosta lirittää fuuraijelle maalle, jant» 
muu möhitellen elämä, niin elämä. SJtutta mintälainen! 
San an  jproimmäsfä merfitytjesjä mairoaloinen, turja, jäälit» 
fämä elämä.

3f)m ijet! O ttaa laupiaat, niin teille tapahtuu laupeus, 
janoo $erra .
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1. lufinajo.

9te Iufuijat, räifeät epäfofybat ja färjimptjet, joiben 
alaijitji fietoofet tutinajosja tamallijesti joutumat, omat jifji 
hpmin tunnettuja tanjamme fa ifis ja  terrofjisja, ettei niistä 
täsfä taruunne tarfemmin puljua. (Eritpijesti fiinnitämme 
tällä lertaa huomiomme Heinosten pönroiettoon tutinajotöisjä 
ollesja. S iin ä  on huutama epätotta, jota tipeästi taipaa 
torjausta. O n  rphbpttämä tarmotfaijiin toimenpiteijiin juo= 
jien aitaanjaamijeffi tpömaille.

Sluttaroa !ä ji onfin jo ojennettuna tätä roarten, fun 
toain ajianomaijet npt jäljen tarttuijiroat. SRetfänljoitohallitus 
on ei ainoastaan teloittanut afianomaijia roirfailijoita rpl)tp= 
mään juojien rafennuspuuljiin, maan onpa mielä lumonnut 
!ela=, latroa» p. m. puita ilmaijetfi näiben juojien ratentami* 
jefji. O npa tämä huolenpito ulotettu mielä pitemmälletin. 
SJletjänhoitohallitufjen plitiretjtööri on tästenpt metjäntjoitajia 
jellaijisja piireisjä, jo is ja  tuttitöitä riittää pitemmäfji ajatji, 
tääntpmään puoleenja ral)allijen aroustufjen pppnnöllä mai= 
nittua tartoitusta marten.

(EIäinfuojeluspt)bistpsten tuliji itje tuntin toim ipiiris» 
jään lähettää taitille metjänhattuuta toimittamille phtiöille ja 
laitotjille, paitfatunnallijia oloja huomioonottamalla, fier= 
totirje, josja ainafin jeuraaroien jeiftojen noubattamijeen pan= 
taifiin painoa:

1 ) että ne hen?ilöt, joille on ustottu hoffuutöiben 
roalroontinen, määrättäijiin rakennuttamaan heroosjuojia, pffin= 
tertaijia mutta tiiroiitä, latmoista, tela= p. m. roäljä»
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artooijista puista, tohtuumatjua raostaan iultnajajien täy» 
tettäroitji;

2 ) että roarjintin niinä taitoina, jolloin refjutoarain 
jäänti täy raaifeatji, pibetään Ijuoli jiitä, että tarpeellijia re» 
Ijuja riittätoästi on jaatatoisja;

3 ) että töihin otetaan ja n iisjä täytetään ty llitji moi» 
m allijia Ijetoojia je!ä että iuorm at tet)bään jemmoijia, että 
hemojet jatjatoat f)t)toin ne roetää;

4 ) ettei eläinräättäystä misjään muobosja harjoiteta 
ja että rääffääjät jaotetaan jyytteejeen t)enfilön toimesta, jolle 
ftiljlafunnanoiteus (7  p:nä jyysf. annetun ajetutjen mutaan 
1901) on antanut f)aastomieI)en oifeubet. Xällaifet oiteubet tooi 
helposti hanttia jolletulle yhtiön luottoljentilölle.

lä m ä n  t)f)tet)besjä tahbomme mainita toielä, että ja» 
m allaijia epätos ia  tuin tutinajosja on myös olemasja halfo» 
ja rantamajoja toimitettaesja. Yhdistysten on jen rouotjt 
tartastajainja tautia pibettäroä jäm ällä eläinten tohtelua 
jahalaitotjiUa, rautatienajemilla ja lairoainlastauspaitoilta.

3 o s  paittatunnalla on leteillä rautatierafennutjia 
tai muita jellaijia töitä, jo is ja  juuremmasja määräsjä h eoo» 
jia täytetään, niin lienee parasta anoa turoernöörin tautia 
järjestyfjenroalroojaa ja haastemiestä (roaltio taroallijesti 
määrää tämmöijille työmaille erityijet haastemiehen oiteubella 
roarustetut järjestyfjenroalroojat) ei main toaltoomaan eläin» 
tentohtelua toaan myöstin haroainnoistaan ja toimenpiteistään 
yhbistytjelle hymäntahtoijesti ilmoittamaan.

2. Syöttäminen ja juottaminen mattoina ollesfa.
ty rn in  yleijenä tapana on me llä toielä, että matfoilla 

ollesjamme jyötämme hautojiamme majataloisja y. m. leraäly
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byspaitoisja yljteifistä pit)oif)in rafennetuista jeimistä ja juo» 
tamme niitä tairooämpäretstä. J äs tä  jaottaa tuitentin olla 
fjyrointin itämiä jeurautjia, puljumattataan jiisteyben roaati» 
musten noubaftamijesta. S iten  jaotetaan Icroittää batte» 
rioista joutumien tautien tartuntaa jangen laajalle. §e= 
mosten juottaminen fairoo=ämpäreistä on jitäfin epäjiistimpi 
tapa, tun jamoilla ämpäreillä nostetaan mettä iijmistentin 
tarpeitji. $em osta jaotetaan tylla pitää fiistinä eläimenä, 
mutta tun otamme huomioon, että pernojen tuota jijältää 
Iutuijia bajilleja, joista oppineiben laujunnon mutaan aina» 
iin  tolme lajia on jellaista, mitfä jaottamat aiheuttaa tauteja 
iljmijesfätin, niin ymmärrämme miten turmiollinen puheena 
olema tapa on. StHeibän on jiis ei ainoastaan mattoilla 
maan totioloisjatin  a i n a  täytettäroä erifoifia juottoastioita 
eläimille. 9täitä astioita on jaataroana Cläinjuojelustoimis» 
tosja.

3. tjjemojen jännän typistäminen.
ftun  Suom esjatin  näytään ojatji aletun ottaa täytän» 

töön niin Ijyljättämä tapa tuin ^emojen jännän typistämi» 
nen, jota mielestämme taitilla tarooin, taifilta nätötannoilta 
tatjoen, on roastustettama, mainittaamme jiitäfin jananen.

9tuotjin=maalainen piiriläätäri S d jou g  tirjoittaa:
Jal)bon  main mainita, että oletan meibän, eläin» 

ystäroien, taittein oleman täyjin ytjim ielijiä jiitä, että 
pernojen jännän  typistäminen, j. o. ujeampain tai Ijarroem» 
päin pernojen l)äntänitamien poisleittaaminen, on tamalli» 
jesti täyjin turtia, tustiatuottaroa, eitä juinfaan maatalon 
lettaus. Jäm än  90:sjä tapautjesja 100:sta ytjinomaan 
muotioitun aiheuttaman leitfautjen tautta riistetään Ijemojelta
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ty ly pontevasti taistella niitä lufemattomia ärjy ttäviä  ve= 
renfjimoijia f)t)öntei)iä vastaan , jotta erittäinfin lämpiminä 
vuobenaitoina v a iv a a v a t  fjetoosta niin juuresti. $etoosten 
Räntäin typistämistä on pibettätoä puuttuvasta tauneus=aistista, 
tyljmyybestä ja tietämättömyybestä johtuneena julfeana tetona, 
jota elä inystävä llijeltä  lannalta on vastustettava .

Jäm ä vastustam inen v o i j i  el)fä paraiten tapahtua jiten: 
että ammatti» ja pä ivä le ljb is jä  ujein ejitettäifiin, fuinta 

tämä tapa on ^QljattöcDÖ niin tauneuben tuin erittäintin 
inhimillijyyben, humaanifuuben tannalta tatjoen;

että tätä ajiaa tostetoia tirjoitutjia nimenomaan pibet» 
täijiin jaa tav is fa  m aanvilje lys » ja maamiestouluisjamme 
jetä tanjanopistoisjamme, niin että vo im atas  mielipibe f)e= 
v o jen  hännän typistämistä vastaan  jaataijiin jyntymään 
tu levien  heroostenfastoattaiain ia =h°'taia>n testuubesja;

että taittia va ltion  ja tunnon v iranom aijia  ynnä v i »  
rastoja tehotettaijiin v a s feb e s  ostamaan ainoastaan jellaijia 
hevojia , joiben häntä ei ole typistetty;

että ryhbyttäifiin toimenpiteijiin, joiben tartoituffena olifi 
mahbollijimman laajasja määrin ehfäistä va ltion  tai tun» 
tain tai maatalousjeurojen myöntämien palfintojen antaminen 
hevojista, joiben häntä on typistetty;

että maamme eläinläätäreitä pyybettäijiin olemaan v a s t ' 
ebes typistämättä heposten häntiä peitän muotioitun tyybyt» 
tämijetji jetä tetemään je ainoastaan tobellifen tarpeen v a a »  
tiesja ja

että, jos  josjain  eritoijesja tapautjesja huomattaijiin 
tartoitutjenmufaijetfi, nostettaijiin »v a ro tta v a n  ejimertin" 
jaamijefji tänne niitä vastaan , jotta o v a t  typistyttäneet 
hevosten ja häntiä.
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4. H e w o s en  lih a .

9tiin roastenmielistä luin on!in p o t t a a  iljmijiä toimen» 
piteijiin, jotta eitoät moi finänfä olla eläintjstäroien ptjrfi» 
mtjsten päämäärinä, tätjtijtj jitljenftn rt)f)tt)ä, jos tietää n oi» 
ben toimenpiteiben oleman jellaijia, että main niiben lautta 
faamutetaan eläimjstäroällijeltä faunalta toimottaroia tulofjia.

(fn  luule olemani ainoa, jonfa tärjttji) tunnustaa, että 
teljoffain feino jaaba fjeroostemme joufosta pois nuo „mart» 
tijtjrit", joita malitettamasti niin paljon lamataan, oliji fje» 
mosteurastuslaitosten perustaminen. 3 0S pääjifimme niin 
pitfälle luin efim. S a ffa s ja  ja Sttansfasja, josja tuollaiset Iai= 
tofjet mafjaroat 80 ä 100 mf. Ijemojesta, jota meibän, eläin» 
juojelustjfjbistgsten, täällä täptijt) ottaa 10— 15 marfalla, 
niin luulen, että muutamien rouojien perästä täällä ei oliji 
montafaart jellaista fjeroospoloista, joita ni)t on jabottajn 
marffinoilla, tuffimetjisjä j. n. e. näljtämisjä.

fiuulijin  ajialle oleman ebufji, jos paifallisijljbisttjfjet 
janomaleljtttirjoitufjilla ilmaifijiroat mielipiteitään ajiasja. Ci» 
följän maltionroaroista moiji jaaba forottomia tai ainalin 
Ijalpaforfoijia lainoja tällaisten laitosten perustamijefji ja 
plläpitäm ijefji? -  3 o fu  janonee, ettei liljalla oliji meneffiä. 
Cttä tämä fuitenfin oliji ereljbtjs, tiebämnte £>eljingin oloista: 
maamme pääfaupungisja fpöbään nint. jo ntjftjään parin 
pernojen liljat päimäsjä.



Nautaeläimet.

Tarroitjeeto nautacläinfin fuojelusta, fgjrjnee jotu?
O n  jetä taloubellijelta lannalta tatuoituna toukasta että 

mt)ös ntetbän ptjfjä roelroollijuutemme pottaa ja fuojetla mt)ös= 
Iin näitä olentoja paraimman tptpmme mutaan, puolimatta 
jiitä, että omat älpnjä puolesta puonommht monistetut tuin 
petoonen, ja  että ujein näpttää jiitä tuin eiroät paniji mi= 
tään armoa peille ojotettuun pproppteen.

$pm ä toptelu ja poito maifuttaa marmaan „noipin 
tppmiin pöllöpäipin" paljon enemmän tuin luulemme.

©täin muuttuu pproän poibon alaijena Iempeätji ja 
tuuliaijetji, je raastaa ilo ffaa lla  mplroinällä poitajanja ää= 
neen, jota raastoin tplpsti topbeltu eläin näyttää tiuttuijen 
tatjeen, jopa muuttuu roallattomatji, roipapäijetji.

SBaittei meillä raielä läpestään jaaba lepmäinpoibosta 
tppbpttäraiä tulotjia, on minun tajottaroa erääjeen toptaan 
maitotalousajiasja, jota eptä monesta tuntuu turpalta ja 
ennenaitaijetta. jututta ottatoot jiitä itjeenjä ne, jotta jo 
oraat pääsjeet niin pittälle, muut tepittätööt tarjaanja ebel= 
Ieen. Stjialla on jitji juuri merfitps jetä terroepbellijesjä 
että taloubellijesja jupteesja, etten jätä jiitä mainitjematta.
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Siteillä ollaan jo monessa paitasja niin innostuneita tarjan» 
hoitoon ja moni on jen parantumijetji uhrannut niin juuria 
jummia, ettei ollenlaan tatjota muuhun tuin jäljen, että lei)» 
mät Ippjäijiroät maitta tuinta paljon. S e  on terrasjaan 
hproä ajia ja tutapa rehellinen juomalainen ei iloitjiji niistä 
tulotjista, joita jo monesja paitasja jaabaan. SOtinätin tie= 
bän monta paittaa ja ujeammasta olen tuullut, jo is ja  on 
lehmiä, jotta Ippjäroät 4,000 jopa roiibettätuhatta litraa rouo» 
besja. Sloitfen ja plpcilen jiitä että meillä lehmä tuottaa 
touobesja puljbasta tuloa jopa 234 marffaa, mutta jamasja 
pelfään, että täten ptjilöt, roieläpä toto robutfin, heiftoneroat, 
jairasturoat ja päällepäätteetji jairastuttaroat ihmijet ja muut 
eläimet.

2lsten mainitsin jo, että juuret menot ja plpeilemisljimo 
patoittaroat tarjanomistajaa jos mahbollista luomaan Ief)= 
mästään „ elämän Ippjptoneen". Stuottimalla farjaanja jos 
jontinm oijilla rehujefoitutjilla ja »määrillä jefä pitämällä niitä 
pmpäri muoben naroettaruualla ontin tuonoin mainitjemiani 
tulotjia jaamutettu. SRutta jiitä on ollut muitatin jeurauf» 
jia. (Eläinten ruumiinrooimat omat mähenneet jiihen mää» 
rään, että Ijengenroaarallijet taubit npt mastustamatta roal» 
loittamat eläimet, ja on tarjoja, jo is ja  juuri projentti jo on 
npstprätautijia.

lls ta llan  tpjpä, eitä oliji järtemämpää ruottia tarjaa 
niin, että je pitemmän aitaa tuin nptpään tuottaiji ttjpbpt» 
tämästi, ppjpiji terroeenä ja jiittäiji terroeitä roajitoita?

O n to  oitein, että maitomäärä noujee lehmän termepben 
tustannutjella; eitä ef)fä oliji parempi ruottia jitä niin että 
je fetä Ippjää että p t ) jp  terroeenä ja rooim allijena? £ef)mää 
ei ole pibettämä toneena, jon fa tartoitus oliji muobostaa



fa iffi jpömänjä raminto maibotji. (£i, leljmä on elämä olento, 
luotu ja muobostettu artaluontoijista fIim istä, jotta jotainen 
omasja määräsjään tarmitjeroat ramintoa, moibätjenja täpt» 
tää teljtämänjä.

SJtainitjin että eläimiä paiffapaitoin pmpäri touoben 
pibetään naroetoisja. Setään  ei ole oifein, jillä eläin tar» 
roitjee terroeenä ja moim isja ppjpätjeen roälttämättömästi 
roaloa, raitista ilmaa ja Uituntoa. (Ei päätään  näistä luon» 
nollijista tarroeaineista, joita luonnontilasja olemat eläi» 
met niin runfaasti omat tilaijuubesja nauttimaan, jaa puuttua 
niin raotetulta eläimeltä, tuin Ippjpleljmältä.

Apstprätauti ei liene perinnöllinen, maitta luonnolla 
jesti O k o is ta  roanljemmista jpntpp peittoja majitoita, jotta 
omat I ir o in  mastaanottamaijia taubeille ja peittoina pian 
moiroat jortua. Xauti tarttuu joto jiten, että bajillit ultoa» 
päin tulemat elimistöön eläimen Ijengittäesjä niitä ilmator» 
roeen ja teu^toi^in, tai ruuan fansja ruuanjulatuselimiin. 
3 o s  taljbomme jaaba eläinrotumme terroeetji ja testäroäifetji, 
omat 1 ) la itti npstprätautijet eläimet poistettaroat, alfaen 
enin Saastutetuista, 2 ) terroeet omat luonnonmufaijesti Ijoi» 
bettamat. Xartastus tuberfuliinilla näpttää, onto eläimesjä 
npstprätautia mai ei.

Jau ti ei tartu ennentuin eläin aitaa psfiä  limaa, josfa 
nuo pienet bajillit lutemattomisja joutoisja elostaroat. 3tiin 
pian tuin lefjmä aitaa pstiä ja laihtuu, on je bieti eroitettama 
muitten pljtepbestä ja teurastettama. Apstprätautisten eläin» 
ten liljaa tai maitoa ei jaa täpttää ennen tuin ne omat fuu» 
mennetut 70 a. 80 ° tai mieluimmin teitetpt. A inoastaan 
taatusti terroeitten ja roastustusrooimaisten eläinten majitoita 
otetaan fasmatettaroitji. 9te omat juotettamat termeellä mai» 
bolla, jota roarmuuben muotji feitetään tai pastörijeerataan.

-  64 —
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JBajilat pibetään tasroamis=aitanaai* maltan erosfa 
mutsia eläimistä, ruolitaan runjaasti, laamat afjteraan tiit» 
!ua raittiisfa ilm asja ja tpttetään naroettaan raasta jitte tuin 
la itti lipeät eläimet oraat poistetut ja Ijuone perinpotjjaijesti 
pudistettu  faastutus aineista. 3 05 eläimiä ostetaan, raati» 
taan tietysti ästettäin tartastettuja ja terroeitji ^atoatttuja. 
fterta rouobesja tartastetaan jota eläin, fetä aina ^eti epäil» 
täraien oireiben näpttäptpesjä.

SCaitfa lehmän äibinrattaus on ptjtä juuri, jottei juu» 
rempitin tuin monen muun eläimen, on itäminen niin toraa» 
fpbäminen, että riistää lehmältä jen jitiön d i i  jpntpmifen 
jälteen. O n  raaiteata äibitte noin ainaijetji erota tapjestaan. 
SUtuut totietäimemme jaaraat taroallijesti atutji pitää jitiönjä 
luonaan, tai ainatin jontun, jos niitä on ollut ujeampia, 
joten oraat tilaijuubesja omistamaan Reille enjimmäijet t)uo= 
tenja. jututta lehmättä raastetaan jitiö armottomasti pois äibin 
raielä tjeittona ja roäjptjisjä ottesja, joten je ei rooi jeurata 
temmiftiään, ainoastaan jurullijilta tatjeiltaan ja äfjtien 
ilmoittaa teraottomuuttaan. UJtonena päiroänä perättäin jei» 
joo tefimä tuolla P ja ije s ja  jurusja tatjetten ja tairoaten las» 
taan, ilman että Ijänen taipaustaan tertaataan tppbptettäijiin. 
Sam aten Ijatee tuo roastajpntpnpt turhaan äibin»nijää ja 
oppii raasta monta roaiteutta rooitettua juomaan äitinjä 
maitoa tiutusta.

Jietjmien ruotfiminen p te ijiltä  reljupöpbiltä, joista oraat 
patoitetut jtjömään titpaa, jaabatjeen ojanja rehusta, on 
monesja jutjteesja p r o ä ;  mutta raielä parempi oliji joo 
jofainen eritjeen jaiji annotjenja. S illo in  tutin tietäiji, ettei 
toroeri Ijäneltä rtjöstä tjänen ojaanja, ja malttaiji puresfella re» 
p n  Ijienommatji, joten je ruumiijeen joubuttuanja {ulaa parem»

5
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min ja täyttää tarfoitufjertfa. ‘Jjleijesti luullaan että r e p
märeljtimijen lautta futaa, mutta loteet ofoittaroat että lef)= 
mätiä jätä raroinnosta, mintä je trjtjncestt ja  p tä ilem ättä  
on jgönpt, on juurempi p o t i )  tuin fittä mintä je on ollut 
patoitettu p ttim aan  p tp tä ä n .  Sutuunottamatta tätä feit= 
taa, tärfii eläin fiitä p it fo p rm o ije s ta  leroottomuubesta mintä 
jpnnpttää pelto, ettei p n  jaa toatjaanja tägteen ennentuin 
muut jp ro ä t la itti reljun.

Sonniroajifat omat leitattaroat muutaman -  parin foI= 
men -  tuutauben itäijinä. 5tuta m anpm pi eläin, {itä tus= 
tallijempi ja toaarallijempi on leitfaus. Xäm a t p  on ustot= 
totoa eläinläätärille, jos taPo taan  jäästää eläin pittällijistä 
tustista, jotta jtjnttjroät niiben tibutusajeitten fäptäm ijestä, 
joilla tulturit ja puostarit leittautfen toimittamat, fieitfaus 
on jo itfesjään jitji julmaa, ettei pitäiji Iijätä eläimen tustia 
ustomatla jitä tenen p roän fä  tefjtäroäfji.

^paiffapaifoin maatamme täytetään p r t iä  maanroiljelt)s= 
töisjä. O n  muistettaroa että p r t ä  on paljon p itom p i tuin 
p  tuonen, jonta tä p e n  ei jillä  moi t e p ä  muuta tuin p l=  
pompia ajoja. 3 u° f juaioon je ei joroi ollentaan. S ilaroal* 
jä illä  metää p r t ä  paremmin tuin iteellä. Ofyjatjia ei jaa 
tietoa törmäin tjmpäri, maan tuonon.



pienet fotieläimet.

Pienten totieläinten Ijoito on meillä piimältään jangen puut» 
teellistä, jota täfyben on tarmottaasti rpljbpttäroä tämän 

maallemme juurta mafjintoa tuottaman epätoljban paran» 
nuspuuljiin.

l ö s j ä  niintuin tnonesja muusjatin fof)basja on tietä» 
mättömpps juurimpana jppnä. S itä  tietämättömyyttä on 
poistettaroa, ja teljfööt täsfä työsfä eläinjuojeluspljbistptjet 
moitamanja.

koetan alempana lyhyesti teljbä jeltoa ebes tärteim» 
mistä jeitoista.

1. Sitä.

SRitä enjitjitin jitaljuoneen ratennuspaitfaan ja itje 
ratennustapaan tulee, niin moitanee jyystä janoa, että nuijin 
anifyarmoin pannaan mäfjintäfään huomiota, kustannusten 
roälttämijetji fijoitetaan nämä ratennufjet tallien ja naroettain 
ylijille roiemäin jiltojen alle, naroettain taatje mil)in tuoppiin 
Ijproänjä, jo is ja  pimeps, tosteus, Iita ja jaasta omat mailalla, 
roaituttaen turmeleroasti niin fjproin itje rafennutjeen ja jen 
ajuttaijiin tuin mpöstin Iafjeijiin tarja» ja reljuljuoneijiin,



-  6 8  -

leroittämällä näljin ilfeätä Ijajua, tefjben ne fosteitji j. n. e. 
3 lm a  tuolla ijisja läteisjä on, !uten helposti moi mielesjään 
iuroitella, terrasjaan inl) ottamaa; eläimet takaam at Ioasja, 
ruota=astiat pgjqmät litaijina, rneji toaluu totosta ja jeinistä, 
ja pimetjs tetee puolestaan omia Ijaittojaan. S e lla ijis ja  
olojufjteisja jitten pitäiji eläinten lastuaa, toaurastua ja 
lifjoa. S u la  mafjbottomuus! (Että eläinten tällainen (joita* 
minen on eläinräätfätjstä, jitä ei tartoinne janoataan. SJlutta 
uuhelleen terotettatoon toielä m ieliin: jellainen hoitotapa 
tuottaa janomatonta aineellista roafjintoa.

Jeljottaijiin , ajian piimiin täijmiin parannusteinoiljin 
on rtjljbijttämä.

£ ä s jä  muutamia tärteimpiä neutooja.
S itoljuone on ratennettaroa tuimalle, tjijmin ojitetulle 

paitalle. S en  tulee olla maloija, roapaa mebosta ja niin 
ratennettu, ettei lämpömäärä talmijin pääje lasteutumaan 
alle +  12 ° (E. Statennusaineena täytetään tiiliä tai fjirjiä ; 
permanto, jonta tulee olla Riutan talteroa miemäriin päin, 
tefjtätöön jementistä (rottain lättiin pääjemijen eljtäijemijefji), 
ja laitettatoon jäljen lautaijet alufet, jotta on roalmistettaroa 
niin, etteiroät tuimifepatjnat (em äjioäle ruumenia tai juppua, 
farjuille ru tiinolfia ) mieri pois. ftarfinain  tilarouus riippuu 
tietysti jitarobusta (juurimmille tarjuille 5, emäjiottle 4 
neliömetriä), (Emäjifain farjinain Seinämille ajetetaan 30 
cm:n patjuijia rautaputtia, 30 cm:n torteuteen permannosta 
ja 20 cm:n päähän feinästä, estämään emoja porjaita tuo= 
Iiaatjt litistämästä maatesja.

9?uotaf au talot, jotta roalmistetaan rauhasta, jementistä 
tai tiroestä ja jaetaan ojastoifjin, ajetetaan täptäroää roas= 
taan ja pibetään aina puhtaina. (Erittjijesjä tautalosja
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tulee auta olla tufjtaa, puuhiiltä ja laltfijoraa. 3 ° t t a jfat 
^aittaa tetemättä jaijimat olla liitteellä ulfoilmasja, tontia 
ja ttjlpeä, on niiben ajunto tehtävä tuuheita puita fa sva *  
loan, toebellä varustetun, aibatun maataistaleen pljtepteen.

Suuren  juuri ereljbtjs on fe pleijesti v a lla lla  o leva  
mielipibe, että jita muta ratastaiji Iitaa ja  jiivottomuutta. 
SBarmaa on, että jita fplpppaifafjeen va litjee  puuhasta vettä, 
jos v a in  jemmoista on jäätävänä.

S ita in  ifjon Ijoibolla on ^ p v in  juuri mertitps, jonta 
täljben jitoja on jilloin  tällöin p estävä  haalealla vebellä 
ja juova lla . S itoljuoneet o v a t  ainatin terran vuobesja  
perinpoljjaijesti j i iv o t ta va t ja jaastutusaineista puristetta* 
v a t  (bejin jijio itavat).

9tu'otajärjestptjen jufjteen otettatoon Ijuoroioon, että 
jiolle on annettava ruoiaa 3 — 4 tertaa pä iväsjä , määräai* 
töinä ja ainoastaan jen verran  tuin ne tullointin jpövät. 
SRuoftimijen jälteen pu^bistetaan altaat ja täytetään puhtaalla 
vebellä.

S itä  on taittiruotainen eläin, joten jen rav in n o fji 
telpaa taitti, mitä tava llijes ja  taloubesja on jäätävänä. 
Suunjirpaleita, l il ja »5 tai taian juolavettä, jaippua ja juopa* 
vettä  tai teurastus jätteitä ältöön jille tummintaan annettato; 
jamoin ältöön im ettäville emoille annettato ljap »»to  ruotaa. 
Äeitetpt perunat, of)ra= ja taurajurveet, nijunlijeet ja v i l ja » 5 
n es tasv it omat näiben eläinten r r t ^ ^ o t a a .  kuoritun ja 
tjetatji juosjeen maibon jetaan pantafoon Riutan juurittaita. 
—  S ia t, jamoin tuin muutfin eläimet, jairastuvat, jos 
ruotintatapaa ätillijesti muutetaan.

la im e ita  annetaan rav in to  ljaileasV  muobosja.
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Harminneefo huomauttaa, että fantaroain ja f)iIjaHotn 
tantaneiben jtfain hoitoon on pantatoa erityistä huolta.

SCRitlä robut meillä parahiten menestpmät, tannattamat 
j. n. e., ei fuulune tämän firjajen jelitettäuriin jeiftöihin; 
eläinjuojelusphbistpsten tehtäroänä on main tatjoa, että eläin» 
ten hoito ja fohtelu on ajan toaatimufjia roastaama. S en » 
muotji plläejitettp riittäföön.

Sangen  Iaroeasti onlin tullut „pos fu sta " puhututji. 
S e  on tapahtunut jenrouotji, että jen hoito on meillä pii» 
maltaan totoin laiminlpötpä. Äannattaiji tojiaanfin uhrata 
enemmän aitaa, roaimaa ja tpötä tämän eläimen hoitoon, 
jillä  niin tauan tuin meillä lihaa ratoina otji täytetään, tulee fian 
liha hinnoisja ppjpmään ja jifa  fiis olemaan lannattapa eläin.

2. Sammas.
Sampaan hoitoon ei meillä piimältään tiinnitetä juurta 

huomiota. Xustin  on lumi maasta julanut, niin ajetaan jo 
lampaat ulos elatustaan hotemaan, ja toiimeijinä fpfjpllä 
nähbään ne ultona ahferasja ruoan etjinnän touljusfa. fte » 
jäijin fäptetään lampaita fejanto» I. halntepelloilla, joista ne hä= 
utittätoät ritfaruohotastoeja, jptjpllä jaatoat ne jäntipelloilta 
hatea ne torret, jotta muilta eläimiltä omat jääneet huomaa» 
matta. $eitoim m alIa muonalla otoat lampaat ruistoutojen 
teon jälteen jitfi tunnes pääjetoät jäntipelloille. S iihen  aitaan 
ne jaatoat tpptpä maantientoarjiin, paljaatji talutettuihin h «fa » 
maihin, metjämäfiin p. m. j. ujein haroin niutfaa ratointoa 
antamiin laibunmaihin. Xalroijtn tärjimät lampaat ujein 
nältää ja jietämätöntä fuumuutta, jillä  taroallijesti rämin» 
tona on riittämättömästi terpuja, eitä lantaa mebetä pois 
niiben alta.
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jftiiben, jo lla  eiroät teot tarjota riittätoästi rarointoa ja 
hoitoa lampailleen, oliji Iafattaroa lampaita pitämästä.

p a ras ta  talroiruofaa lampaille omat f)t)toin lorjatut 
maaniittyljeinät, herneen oljet, pienennetyt juuritascoit jelä 
hproin lorjatut terrout. 2Bäliref)una moi läpttää lauroja jelä 
pellaroanjiemenfaatluja. fiampaita on ruofittatoa neljästi 
päitoäsfä ( la l j i  lertaa pljinomaan oljilla .) h i i l lä  tulee aina 
olla jaataroisfa Ipjtoää juomaroettä. -  elinehtona lampaiben 
roitytymijelle on raitis, tylm äljlö ilma, ty llilji atoarat ajuin» 
jijat (permantoalaa 2 neliömetriä lammasta loljti), luiroa 
alusta, ^ptoä jorlla in  hoito, ja tietysti riittäioä rarointo.

3 o s  lampaisja on fpöpäläijiä, pestään työ teritjemijen 
jälleen gtyjeriininjelaijella roebellä.

tferitjeminen on toimitettama roaroroaijesti; oliji ty)mä 
läpttää lampajaljia. Smettqroäisten uuhien nännin-pmpäristö 
on lerittämä putyaalji xoilloista, etteiroät muonat jaa imeä 
itjeenfä roillaa, jota ne muuten mielellään teleroät. Suota» 
maa oliji, että uuhet jo ennen lantamista, mutta ainalin 
heti lantamijen jälteen, erotettaijiin muista lampaista, jotta 
muonat helposti löptäijiroät emonja.

SBuonat allaroat jo airoon nuorina jpöbä heiniä. 3 °  
neliroiittoijille rooibaan antaa pienennettyjä juurillaita, pel= 
laroanfiemenlaatfuja ja liijiä.

SBarottaroa on, etteiroät loirat jaa lampaita hätyyttää.

3. Söuohi.
Söielä roähemmän luin lampaita lägtetään meillä rouo» 

hio, huolimatta niiben terroeellijestä maibosta ja arrooltaasta 
Ityasta. S ppn ä  jiihen lienee jc huolenpito, jota rouohen 
roartioitjeminen roaatii.



9larointoaineet omat jämät luin lampaalla. Sateella 
ällöön muonia, pf)tä roäfjän luin lampaitataan, pibettälö 
ultona. —  SBuoIjta on juotettaroa loltnasti päiroäsjä. —  
^ara iten  rouljtpt) tämä eläin taimella lämpöifesjä, fjqroin 
tuuletetusja huoneesja, josja ei lämpömäärä ole alle +  8 ° G. 
SCuoteen tulee olla tuima; luiroitteena täytetään turroepehlua. 
—  ^Säimittäin on rouoljta fjarjattama enjin juuri=, fitten ta= 
roallijella puhbistusharjalta. herran  m iitosja on eläin pes^ 
tämä haalealla roebellä, johon on pantu Riutan joobaa. 
^e ju n  jälleen tuimattaloon rouolji tarlasti. -  S o r la t  roaati= 
mat huolellista hoitoa. -  ka l)be!jaa  luulautta nuorempana 
ällöön touolta astutettalo.

4. Haitiini.
Sftäitä eläimiä täytetään meillä roerrattain roäljän, eilä 

niiben hoitoon panna jitä puolta, m iniä fe roaatiji.
ku n  on helposti jaataroisja l)uofeal)intaista laniinin» 

hoitoa tosteroaa firjallijuutta, ja lun näitä eläimiä ei meillä 
ainalaan toistaijelji janottaroasti pibetä, laufun täsjä main 
puolestani toiroomuljen, että Ien taniineja pitää, kotioloon 
ne Ijpmin —  toiroomuljen, jota tietysti loslee p^tä paljon 
laittien muittentin eläinten hoitoa.

5. Sitpifarja.

1. k a n a n h o i t o o n  erittäin tärleä talouben hooro, 
ja roiime ailoina onlin jiiljen alettu lääntää pfjä juurempaa 
huomiota, p a ljo n  juurempaa huomiota je mielä anjaitjiji, 
jillä  monet omat ne marlat, jotta pf)ä muojittain lananmro 
nista ullomaille matjetaan.
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Smltätin alalta on fitji paljon olemasja firjallijuutta ja 
on je niin helposti jaataroaa, että pibän turhana rutoeta 
täsjä ajiasta laajemmin laufuelemaan.

huomautan main, että jo la  lanoja pitää, juoloon niille 
riittäroästi tilaa, toaloa, liitettä, lämpöä ( +  6 ° (E), puhtautta 
ja ramintoa jetä lopulfi tuslattoman luoleman.

2. i t a l l t u n o i t a ,  ^ a n ^ i a  ja a n l l o j a  pibetään 
meillä I ito in  roäljän. jRiiben hoitoon näljben oliji ly llä  
yhtä ja  toista mieleniiintoista jonottamaa, mutta Inn jiitäfin 
on olemasja helposti jaataroaa lirjallijuutta, rooin jen täsjä 
jirouuttaa.

3. 9 J t e l ) i I ä i j e t .  SJlehiläisljoito nälyy rooittaroan 
t)l)ä juurempaa jalanjijaa ympäri maamme. S iitä  lannat* 
taiji tyllä laroeammaltilin puljua, mutta jiitälin on olemasja 
„am m attilirjallijuutta" runjaasti. Majoitun main letotta» 
maan aatetomereita näibenlin ystäroiemme puolesta putju= 
maan h^roän janan ja m iläli maljbollista neurooilla ja eji= 
mertillä johtamaan niitä, jotfa harjoittamat näiben afjferain 
eläinten hoitoa toimeentulolähteenään.

6. itoira.
i lo ita  on marmaanlin ihmijen manhin fotieläin. S en  

tobistamat ejim. jellaijilla paillalunnilla, jo is ja  ihmijiä hämä= 
ristä alluajoista on ajustanut, teljbyistä lairoauljista löybetyt 
muobostumat.

(Että muinaislanjat antoiroat paljon juuremman armon 
tälle lotieläimelle luin nyt y ajan ihmijet, nälyy jiitä lohtelusta, 
ntilä ennen tuli toiran o ja lji; ja juuri olilin  je apu, mitä 
luonnon herralla oli rouofijatoja jitten tästä eläimestä. 9Jcuis= 
teltaammepa ejim. roomalaisten menettelyä, he tun roaltion
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maroilla ppstpttiroät muistopatjaita niille loirilte, jotta tatnalla 
tai toifella oliroat ebistäneet pleisljpmää. kerrotaan ejim. 
Slletfanteri Suuresta, mahtamasta jo ta jän täristä, että hän 
lempitoiranja muistotji ratennutti temppelifaupungin.

lo is t a  on meibän aitanamme.
9tapajeutujen maisja, jo is ja  toira on ainoana metojuh= 

tana, jaa je tauljeata julmuutta ojatjeen; Sa tjas ja , 9tans= 
fasja, (Englannisja p. m. maisja täytetään toiraa fäjitpö* 
laisten ja toritauppiaiben metojuljtana, ja jaa je testaa mo= 
net totoat toetutjet; muljamettilaijisja maisja, jo is ja  foirat 
fobittomina elämät fuurisja parroisja, eiroät iljmijet tojin 
niitä räättää, mutta tärjiroät ne jen jijaan tamattomasti 
ruoan, juoman ja Ijotbon puutteesta, liioittelem atta m o itä
nee janoa, että toirain ajema pohjoism aisfa on paras.

S i l lä  ei fuitenfaan ole janottu, ettei -- ainatin meillä 
Suom esja -  o liji olemasfa toteuttamista faipaaroia toiroo* 
m uijia toiran totteluun näljben. Saam m e fuitenfin juu* 
rempaa l)alua rpljtpä toiran tottelun parantamispuuhiin, jos  
jitä ennen Iphpesti jilmäilemme toiran muutamia jefä pleis* 
että eritoisominaijuufjia.

(Eittämättä toira on totieläimistämme ä lp t tä in .  SJtuuan 
aitamme tunnetuimmista eläintieteilijöistä {anoo: „(£ i ole 
toista eläintä, jonta jielunominaijuutjista jppllä rooimme 
janoa, ettei mitään muu tuin puhetaito erota jitä itjm ijestä." 
Jäm ä älpttäijpps on tietysti eri juuri eri toiralajeisja. 2Bil= 
lafo ira ja jänis*, lintu*, tatjitoirat jetä foxterrierit omat älyt* 
täimpiä.

(Ei millään eläimellä ole niin jelroäpiirteistä rattautta 
ijäntäänfä toetaan tuin toiralla. S en  rattaus testää l)au= 
ban tuolle puolle. fto iran  luonne on r a u h a l l i n e n  ja
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piimältään iljmijen tafjbon alle a 11 s t u cd a a laatua, fen 
tuottama a p u  ja h p ö t p anoaamaton, pul)umattafaan fiitä 
i l o s t a  ja l j u p a t j u u b e s t a ,  mitä meillä fiitä on.

9)stäroäni! irtoira täyttää nurfumatta taljtoji, jospa fit= 
ten olet puettu purppuraan tai nojaubut ierjuujautoaan. 
S iin ä  ominaijuus, jota iljmijen paljonfin fietäifi ajatella —  
usfallanpa janoa: fietäifi ottaa fiinä toiralta oppia.

Sjausfa oliji Iaroeammaltafiit fertoa tämän eläimen 
m on ip u o lis ta  ominaifuufjista, jen meille tuottamasta I)pö= 
bpstä ja  Rutoista, mutta je ei ole tämän tirjajen tefjtätuä.

9 5 tu u t a n t i a  e b e l l i j e s t ä  j o u t u m i a  t o i t o o =  
m u i j i a :

A inoastaan  je fjenfilö, jo fa  tobella fpfenee ja tooi jefä 
mpösfin r o i i t j i i  Oilein Ijoitaa loiranja, ottaloon itjellenjä 
jemmoijen.

3tjefuntin on otettama jellainen foira, jo fa  menestyt) 
meibän ilmanalasjamme ja joroeltuu niihin olofuljteijiin, joi* 
f)in fo ira tulee, ja jiifjen tarfotufjeen, jofjon jitä aiotaan 
täyttää.

k o ira a  fuljetettaesja on otettaroa huomioon jeuraatoaa:
A a u t a t e i t j e  fuljetettaesja on jonottama jelroä ojote 

(lähettäjän ja roastaanottajan nimet) jefä lautanauhaan fiin= 
nitettp näfproä lappu, josja pppbetään antamaan eläimelle 
mettä jefä täyttämään jitä ultona afemilla; I a i m o i s j a  
ajetettafoon foirat, jotta pleenjä jairastaroat merifipua, fesfi* 
Iairoalle; m a a n t e i t j e  fuljetettaesja ei jaa fitoa foiraa ajo* 
neurooif)in fiinn i (juofjemaan peräsjä); fullefin foiralle oma 
faulanauljanja.

k o iran  fasmatus on tofjbistettaroa fiistepben ja totte* 
leroaijuuben feljittämijeen, ja paraan tulofjen jaa färjiroälli*
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fpgttä noubattaen; luritusta raasta fitten, !un lo ira  gmmär= 
tää, mistä on fpfpmps, ja on ljuomattaroa roielä, että roi= 
fjaijena ollesfaan älföön tufaan foiraanfa turittafo.

A inoastaan  täpjin fopiroia fuonofoppia fäptettäföön.
Aaroinnoffi täytetään terraeelle fo iralle ihmisten ruoan 

jäännöffiä fefä filloin tällöin Iuupalanen falroettaroaffi; ja 
fairaalle loiralle mitä eläinlääfäri määrää.

j o l l e i  fo ira  faa oleslella iljm isafunnoisfa roapaubes= 
faan, pibetään fitä jo fo  fo iran fopisfa tai muusfa fopiroasfa 
fuojasfa. 2)ffinäinen fo ira foiratarljasfa on rangaistusroanfi. 
Ufeamman foiran pitäminen pljbesfä ja famasfa tarljasfa 
fäg Ijproin päinfä niin fauraan fuin fopu roallitfee niiben 
fesfen, mutta, ifäroä fpllä, meille tutut ominaifuubet fabelj* 
timinen ja mustafuffaifuus niibenfin fesfen ufein pääferoät 
malloilleen, ja jilloin  on riita roalmis. Jäm ä e rä is tään  
jo fo  fiten, että foirat erotetaan toimistaan roälifeinällä, tai 
jiten, että fufin fo ira on liinn i raitjoisja, jotfa oraat niin ajetetut, 
että foirat eiroät rooi päästä toistenja fimppuun. SBälifeinät 
eiroät faa olla rautalanfaa, ja ripojen raälimatfat oraat fiten 
foroellutettaroat, että fo irat eiroät faa jalfojaan niiben raäliin.

Sam an  poifueen foirat faaroat olla irrallaan pfjbesfä. 
Auofa=astiat oraat niin jaettaroat, että fu llafin  fo iralla on 
oma ofastonja. Jalraen roaralta laitetaan foirain  afumuffet 
lämpöä pitäroiffi. —  ftoiranfoppeja on ufein puljbistettaroa 
ja tuuletettaroa, jofa  paraiten fäp laatuun faton fautta. Jä= 
män rauoffi fatto on niin rafennettaroa, että fen toifen puo= 
lis fon  rooi Ijelposti irroittaa. ^Ruoholtaan tulee fopin olla 
neliömäinen. S ifäänpääfpreifä, jo fa  taimella afetetaan ete= 
lään ja fefällä poljjoifeen päin, teljbään foiran fuuruuben 
mufaifeffi; talroeffi on fen päälle naulattaroa peitto.
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Sjoibon {upteen puomautettatoon, että fo ira on mar{in= 
fin pibettäroä puhtaana. Sämpöifenä rouobenaifana {aafoon 
fo ira uiba järmes{ä, mutta älföön {itä peitettätö, futen ufcin 
tepbään, n isfasta meteen, {illä  fo ira moi {illoin, pelästtjmi» 
{estä puhumatta, parasiitin  Iouffaantua. iftoira jofo tatu» 
tetaan meteen tai faabaan finne menemään {otatin e{inettä 
pätemään. Xalroisaifaan pestään foiraa haalealla mebellä, 
{uomalla ja fplptjparjalla.

ha itat, joita fo ira ei pääfe jaloillaan raappimaan, omat 
loiseläinten lempipaitfoja, ja ne omat ufein mebellä pupbis» 
tettamat.

fiämpöifenä muobenaifana on ebullista leifata pitfäfar» 
maisten foirien farroat, etenfin millafoirien. Xalroifeen aitaan 
älföön millään muotoa leifattafo pois tarmoja maljan alta 
ja munuaisten fopbalta. $h)nnet on mpösfin Ieifattaroa. 
Stoiran form ia ja Räntää älföön leifattafo, fillä fo iralla on 
oifeus {aaba pitää ruumiin{a rupjomattomana. 9fäiben ruu» 
miinojien leiffeleminen on rifos fo iraa foptaan.

k o ira in  fuopitfeminen on ferrasjaan turpaa ja tarpee» 
tonta. £aroa lli{esti {e tepbään {iinä tarfotufjesja, että foirat 
ppftjijiroät fotojalla, mutta tarfotus jää ujeimmiten {aamutta» 
matta, {illä  tamallifesti foirat fuitenfin, tästä puolimatta, 
juotfemat u!fo{aIla, jollei {amas{a tarfoituffesja fuin ennen 
leitfausta, niin noubattaaf{een luontonja roaatimufjia. 9le 
foirat taas, jotta eiroät juofjentele, muuttumat leiffaufjen 
jätteen Iiparoiffi, epämuotoijil{i fupnureiffi, joista ei fenelle» 
tään ole enemmän puroia fuin ppötpäfään.

ftun  ei moiba tai paluta pitää enää foiraa, ei {itä 
pibä muutamasta marfasta mtjtjbä tai lapjoittaa penfilölle, 
jota ei it{e tunne eläinpstämällijefji. p a rasta  on {illoin {e
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lopettaa, ja fe fät) parhaiten päinfä ampumalta.’ 7 UJlyrfyllä 
tappaminen et ole juojiteltaroaa, jillä  fo ira färftt toroasti 
ennenfuin tuolee. TOsfapistoa älföön millään eljbolla fäy= 
tettäfö, jillä je on mitä julmin tappamisfeino; fo ira  tojin 
tulee liiffumattomaffi, mutta toarmasti tiebetään fen täybel= 
lifesti tunteman tusfanja. ju tu ttam ista  ältöön myösfään 
fäytettäfö; roiime aitoina on rumettu jo mastustamaan pe= 
niffaintin {jututtamista. 2Basta jyntynyt penittä jaa tus= 
fattomimman tuoleman jiten, että mies täybellä moimallaan 
m isfaa jen tiroeä roastaan. kuolleet toirat on aina tjau= 
battaroa, penifat niin jyroälle, ettei etjimä emo niitä moi 
löytää. —

O len  näin paljon foirasta tertonut, jillä  je on eläin, 
jon fa tätiä fannattaa näljbä mairoaa. ^JJaras Ijoito tulee * 
foiran oja fji tun opimme fitä y m m ä r t ä m ä ä n ;  filloin 
m yösfin  panemme armoa jen ominaijuufjiin.

7. Äisfa.
jy r o in  erilaifia mielipiteitä on olemasja tisfasta ja jen 

tuottamasta fyyöbystä.
Xoijet luonnontuttijat tuomitjeroat jen jutupuuttoon 

Ijäroitettäroäfji, toijet puolustamat jen olemasjaolon tarpeelli* 
juutta. S am oin  on laita elänystäroäin testuubesja: toijet 
juoraan janoen ratastamat tisjaa airoon mielettömästi, toijet 
näferoät jiinä ainoastaan pitfulintujen fjäroittäjän. 3 a toji 
lieneefin je mielipibe, jonta niin ujein tuulee, että jos  fis ja  
terran on tottunut lintupaistille, ei jille fjiirenlitja felpaa.

itu fapa ei o liji näljnyt piffu lintua fisjan Ijampatsja. 
Sllfaen rattaista pääsfyjistämme aina roiimeijeen fottaraijen 
poifajeen asti felpaa fisjalle. 3 a iKeintä on, että



—  79

lis fa  tappaa enemmänfin tuin moi ftjöbä, [e tappaa tappaa!» 
fccn. fiufemattomat piftulinnut joutumat jen u^ritji toarjinfin 
teroäijin ja fejäijirt. Jalroellatin  pptjtää tisja  talitiaijia jefä 
muitatin piffulintuja.

fiaufun mielipiteenäni, että je tisja, jota terran on 
taroattu lintuja ppqbtjstämäsjä, auttamattomasti on lopetettaroa.

ftaupuntipaitoisja on olemasja Iufematon joutto n. j. 
tobittomia fisjo ja. Jäm ä jeifta johtunee jiitä fisjan ominai» 
fuubesta, että tisja  ei jätä roanljaa totiaan, maitta jen 
omistajat muuttamatfin muuanne; je jää maan jen jeuturoitle 
oleilemaan. Sella isten  fisfojen elämä on Ijgroin jurteala, 
joten ne la itti o liji lopetettaroa.

(Ei tenentään, jota ei roarmasti tiebä rooiroanja l)ottaa 
tisjaa, pitäiji jitä ottaa itjelleen.

Äisjanpentuja ei pibä roätijin tprtpttää tenelletään, 
roarjintaan ei jellaijille, jotta eiroät roiitji omistaa niille 
roäljintätään huolenpitoa. S iiat pennut on laitti tapettama, 
jotta niiben ei tarroitjiji jääbä turhiin tärjimptjiin. —  Stis» 
janpentu fuolee paraljiten, tun je täpbellä rooimalla heitetään 
tiroeä tai fa lliota urostaan. SBanfjat täpjitasrouijet fisjattuole» 
roat parahiten ja helpoimmin otjaan tähbätpstä lautaufjesta.



*J$tffuItnnut.

1. fiintufuojelus.

Piffulintujen, näiben mienojen metjänajufasten juojeleminen 
on fa ilfien  eläinpstäroien mieluinen tef)täroä. 3 a mitä 

eritpijestt rnaamiei)itn tulee, roaatiji ^eibän juotanainen 
taloubeliinen etunja pilfulintujuojelusta harjoittamaan. S i l lä  
juoraan janoen juuremmoinen on piftulintujen tetjtämä 
peltojemme, puutartjojeinme, niittpjemme ja metjiemme pelas» 
lajina niitä tuhoamista hpönteijistä, mahoista ja tautista.

Xäptpp terrasjaan ihmetellä jitä roälinpitämätlömppttä, 
jota maanroiljelps’ , metjänhoibom ja puutarhanhoibonneumo» 
jamme taroallijesti ojottamat tämän ajian juhteen. SBain 
jiroumennen he huomauttamat piffulintujen juuremmoijesta 
tehtäroästä luonnon taloubesja ja niiben arroaamattomasta 
hpöbpstä. 3 a  juorastaan merfillistä on, ettei meibän maas= 
jamme ole rphbpttt) tehoffaampiin toimenpiteisiin f)9Önteisjt)öjä= 
lintujen fartuttamijefji ja ppjpttämijefji täällä.

A u lapa  roanhempi mies tai nainen ei rooiji tertoa, 
miten juurisja parm isja muotta miijifpmmentä jitten leroäijin 
maahamme tulroaili jos  m iniä nim ijiä lintuja. 3 ° f a  talon 
räystään alle  ̂ ratenji „ onnentuoja", päästänen, pejänjä,



—  81 —

pufjuinattafaan muista lintulajeista, joita toiliji pellot ja 
metfät. 3 o s  manhuijemme tiejiroättin fertoa tjpijen Railan 
tu^otöista, eitoät t)e ainataan ujein puhuneet niittpmatojen, 
puutoutfien p. m. f. olioiben fjäroitpsretfistä.

Xietääfjeni ei hallitutjen, enemmän tuin pääelinfeinomnte 
ebistämistö tartottaroien jeurojentaan puolelta ole tefjtp niin 
mitään täsjä pien tärfeösjä ajiasja, jota maamme rajain 
ulfopuolella on l)erättänpt niin juurta huomiota. (En ole 
tuullut muiben n. f. järjestöjen tuin eläinjuoleluspljbistpsten 
jäjenten teteroän mitään tämän ajian t)pmätji. (Ei ebes liene 
tanjatouluisja puutarljaopetusta antaman Ijentilön oljjejään» 
nösjä mainittu janaataan pittulintujuojelutjen mieliinterotta» 
mifen juuresta mertitptjestä, piftulintujen tärtepbestä tajapainon 
plläpitäjinä luonnosja. SBerrattain puutteellijia omat täsjä 
juljteesja pleijet la it; metjästpsajetutjen määräptjiä ei juuresti 
noubateta, ja  jos jotu ajiaa harrastama ilmoittaa ajetutjen 
riftojista järjestpfjen roalroojille, foljottaroat Ije main partioi» 
taan, ja fun juurten ponnistusten jälteen jotu jaabaan 
latiemme malroojain eteen jppllijppbestään roastaamaan, 
pääjee tuo tunnoton muutaman martan jätöillä, täm m öinen  
menettelptapa ei juintaan eljtäije fjämitpsjotaa, maan pitem* 
min pllpttää jitö jättämään,

j!)hbistpstemme on tcbenteolla täptäroä tarmottaajeen 
tpöljön pittulintujen oiteutjien juojelutjetji. SIjiasta on 
fo foutjisja  puhuttama, janomalehtien lautta on jaatettama 
pleijön ja miranomaisten tietoon ajiaa tostemat toimomufjet, 
9luorijon (Eläinjuojelusphbistptjiä on perustettama ja jäjeniä 
opastettaroa jetä taitilla mahbollijilla tarooilla tehotettaroa 
pittulintujen=juojelustpöl)ön jiten että he roalinistelemat lin= 
nuille pejimispönttöjä, ruotapöptiä, jäästöroät niiben pejiä,

6
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munia ja poitajia j. n. e. £a lto ijin  on ruotfim alla foetet= 
latoa jaaba lintuja päättelemään totipuistosjamme. O n  
roaabittaroa, että maanroiljelys» ja metjäntjoitofeurat, puutar= 
hayljbistytjet ja toulut ryhtyroät tarmottaajeen toimintaan 
lintujen juojelem ijetji; jinne tänne lintujen tultureittien toat> 
relle on aitaanjaataroa Iintujuojelusajemia; majaftain ympärille 
on rafennettaroa yöpuita ja tepojijoja; taitenlainen piftulintu» 
jen tappaminen Ijertfufuiben tyybyttämijetji ottoon meibän 
joufosjamme ferrasjaan toäärätji tuomittua työtä; lintujen 
ja  niiben ruumiinojien täyttäminen naisten pulujen toristut= 
jina ottoon ehbottomasti tiellettyä, ja jeittaperäijesti tetjtätöön 
fotoutjisja jetfoa tästä yt)ä juurenetoaan toaltaan pääjeroästä 
.toristautumistaroasta. Siiloon tutaan täytö lintuljuutotau» 
poisja ja =myymälöisjä, ja neutootoon jotainen tuttaroiaantin 
pyjymään niistä poisja. —  SBaifea on luetella taittia niitä 
titaijuutjia, jotta tämän ajian juljteen on otetettaroa huomioon, 
.ftutin ihminen tietää itje, jotieimät jybämen peität tietet ote 
turmetutjen ja paatumutjen pauloihin fiebotut, mitä on jal= 
littaroaa, mitä ei. 5tyjytäämme aina omantuntomme ääntä, 
niin emme joubu häpeään.

^ ittu linnu ista puljuttaesja tafjbon huomauttaa r>f»btstps= 
ten arto. jotjtoljentilöille myöstin ^äffitintujen tottelua.

$yro in  yleistä on (laululintujen f)äfeisjä=pitäminen. 
itun  meiltä ei niibentään jut)teen ote otemasfa mitään Iäti» 
määräytjiä, on tietysti ainoa teino jaaba ejimertfien atoulla 
jybänten paremmat tunteet heteelle- (Eläinten ystätoän aja= 
tustapaa toastaan jotitoana on tietysti pibettäum toapauben 
riistämistä eläimeltä miltä h^toänjä, jiis  tinnultatin. 9Jtoni 
puolustautuu jitlä, että hänen tintunja omat jyntyneet toan= 
teubesja eiroätfä jiis  muta ojaa tairoata roapautta. S e  on
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fuitentin juotto puolustautumisfeino; Uistinpa mitään armoa 
moi jille antaa.

iten  lintuja Ijäfetsjä pitänee, muistatoon, että fjäfin 
tulee olla niin juuri että lintu moi jiinä roapaasti fägttää 
jiipiään. JRuuten on tietysti linnuille roalmistettaroa tilaifuus 
m itäli m a d o llis ta  noubattaa fa iftia  ntiben roapaasja luon» 
nosja täyttämiä elintapoja. (Eritoten on otettaroa Jjuomioon 
niiben puljtauben» ja leroontarroe. SJtutta eläintenpstäroän 
itjenjä jääntönä Ijäftilintujen Juljteen on: en pibä niitä itje 
ja foetan muitafin jaaba luopumaan niitä pitämästä.

2. fttjpfyfet.
Jtäiben lintujen ujeasti p m in tin  maifean olemasjaolon 

plpottam ijetji tei)bään meillä p r o  in roäpn . 2lnil)arroa lie» 
nee je e lä in juojelusgdistgsfin , jota tääntää p o m io ta  ft )d=  
tpsten tilan jiebettäroäfji tetemijeen.

Jtpd tp fet leroiäroät lemiämistään taupungeista maa» 
jeubulle, josfa ne jo teteroät melloista maljinfoa roiljapel» 
loilla. Jtiiben fo p t lo  tultenee jamoja m a ip ita  to d e n  tuin 
ultomaillatin: tjieinen maino.

(Ei pitäiji tenenfään roiebä tp p tp jiä  maalle. Staupunti» 
paifo isja oliji rp d p tä m ä  ted tta ijiin , ladotustaan mastoa» 
roiin toimenpiteifiin näiben eläinten juljteen. l ie tp s t i on 
eläin juojelusdbistpsten tatjottama, että nämä toimenpiteet 
mastaaroat dm aanijuuben roaatimufjia.



SDlarffinat.

Tunnettua on je tottelu, m iniä alaisina eläimet ujeimmiten 
omat marttinoilla. -Reinoja, millä qljbistqtjet tooijiroat 

eläinten tärjim ptjiä m artfinoilla lietoentää, omat efint. jeu= 
raatoat:

1 ) majojen ja tatosten touofraaminen ja jättäminen 
kalmasta matjusta täptettäroitji marttinoille tuotaroien eläin» 
ten juojapaifoifji, -  niiben eläinten juojaamifetji fplmäitä, 
jotta eitoät jaa tilaa näisjä toajoisja ja tatotjisja, on I)an= 
tittaraa mattoja ja muita peitteitä;

2 ) poliijin  oifeutjilla monistettujen tcimeliaitten faitji= 
jäin ja  eläinrääffäptfen efytäijijäin tenttim inen;

3 ) eläinläätärin toimittaminen marttinapaitoille.
(Ebelleen oliji tarpeen tartastaa, että
4 ) poisotetut Ijemofet, jitji tunnes ne lopetetaan, eitoät 

tärji toilua ja nälfää jetä että ne matjboltifimman pian lope^ 
telaan, —  ainoastaan latausta toastaan mpönnettäföön niu 
ben lopettaminen tobisfaan;

5 ) että rautateitje marttinapaitalta Iätjetettäroöt eläimet 
tjpmin toimitetaan maunuiljin;



6)  että taifellaisten »Siriusten" 9. m. martfinatjutmen 
heroofet eimät jaa turhia tärfimpfSiä muutenfin roairoaloifesfa 
elämäsfään, —  niin on ejim. malroottama, ettei Soijatta» eli 
taruSelliheroofia liian tauaa juotfuteta ptjtäätlepain hoijatfaa 
pyörittämässä j. n. e.

(£bellä mainitfemaini epätoljtain Itjaffi taljbon t)Uomaut= 
taa roielä eräästä, nim. fiitä, että martfinoilla ufein ulfo» 
maalaijet afettaroat näytteille telttoihin i). m. {oppeihin etelä» 
maijia ja  muita eläimiä. Jäm ä on epäilemättä feiita, jonfa 
täytyy herättää pahetfumista ta ilisfa  ajattelemissa tanfalai- 
jisfa. S i l lä  jota terrantin on fäynyt näitä n. j. liertätoiä 
eläintarhoja fatSomasfa, hän Selroittämättälin ymmärtää, min» 
tölaifen luonnottoman lohtelun alaijina eläimet n iisjö omat. 
3 0  niiben fuljetus ahtaisja, pimeisfä, lialta löy^lätoisfä 
laatitoisja t). m. Säilytysme^feisfä, rautateitjetin umpinaijisfa 
taroararoaunuisfa, jotta tejäijin omat ujein liian tuumia, 
talmijin liian tylmiä, ja jo isfa  ruotaa ja juomaa tuiti niu» 
talti niille tarjona pibetään, mutta jo isfa  ne fenfijaan jäämät 
{estää taitenlaista toltnaa ja tärinää, on fellaifenaan eläin» 
räättäystä, —  mutta mitfi Silloin nimitömmetään niiben tul» 
jettamista routaisilla, tuoppaifilla maanteillä tärsfym illä rat» 
tailla fyystoleasfa fääsfä, tai, talmipattafen nurftia paututel» 
lesfa, tpörefeen labotuisfa laatitoisja, jalasten natistesja pat» 
jus}a lumesfa!

SRutta jos tuljetus tuottaa niille tustia, niin eiroät 
niiben olot ole näyttelypaitallataan paremmat. (Enimmätfeen 
raatoja, marttinahuroitusta hatemia juopuneita räyfiaäjiä tul» 
tee h itiltä  häfille, täroelytepeillä tai fateenroarjoilla härnäillen 
oloonfa tustastuneita manteja.

ito s ta  jo on ryhbytty toimenpiteisiin näiben npt mai»
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nittujen epätosien poistamijetji ebustunnan aroulla, et maa= 
jeutupljbistptjisjä toistaijetji rooitane tefjbä paljon muuta 
ajian ji, tuin

1)  että phbistpsten jäjenet I)enliIö?oI)tat)estt päättämät 
olla löpinättä näisjä näpttelpisfä,

2)  että Ije tehottamat muitatin olemaan niisjä täpmuttä,
3 ) että he loettaroat maileuttaa näpttelpoiteutjien mpöro 

tömistä tulferoille eläintarhoille, ja
4 ) että he tuontuostatin lamalla tai toijella, m. m. 

janomalehtifirjoitutjilla j. n. e., loettaroat teljbä feltoa tuol= 
laisten näpttelpjen turmiollijuubesta ejim. lasroaroalle nuo= 
rijolle j. n. e.

Joitten mpöstin IjtjtDtn roastustettaroa, ruma tapa on 
je, jota pojetiiroinjoittajat ufein hari°ittaroat, tun he nim. 
tuljettaroat mutanaan apinoita, maratatteja, etelämaijia liro 
luja j. n. e. Mutapa ei täjittäiji, m iniä tibututjen alaijina 
apinat, nuo lämpöisten jeutujen ohutfarroaifet, älpttäät eläi-- 
met omat, tun niiben, jäästä huolimatta, täptpp näpttää tai= 
toaan, temppuja, jotta eiroät ole niin mintään arrooijia; tai 
miten linnut tärjiroät, tun niiben aamusta iltaan täptpp 
istua aljtaisfa häfeisfään, jo is ja  eimät tosfaan jaa ebes 
jiipiään ojentaa. sJiäiben „huroiejineiben" ohesja ejiintpp 
jitten roielä mietunnielijöitä p. m. j. ^taiteilijoita", joten tait= 
tea tällaista humitusta täptpp pitää terrasjaan halpaniaijena 
ja turmiollijena.

^3ois tpjeesjäoleroa eläinräätfäps Suom estam m e!
2linoa paitta maasjamme, m isjä pojetiimin joittajilla 

ei ole lupaa näptellä eläimiä, on irjeljinti. SRutta tun je 
täten on pljbesjä paitasja tiellettp, täptpp je rooiba jaaba 
faittialla tielletptji. Onhan fpjpmptjesjä ruman fjäpeäpilfun
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poistaminen, joten ptjbistpsten tulee funfin paiftafunnallaan 
rptjtpa pontetoiin toimiin afian muotji. Selm ittätää ajian 
oiteata laitaa poliijiroiranomaijille, ja Ije marmaantin ajettu» 
roat teibän puolellenne —  eitä filloin muuta tarroita: patja 
epätotta jaabaan jUIoin jiirtpmaän main muistojen, maitta 
tojin itämien muistojen, jou ltoon!



(Eläintarhat.

Lapjia tällatjis)a laitofjisja täptettäesjä on heille jelitettäroä, 
että eläimet niistä piimältään tärjiroät. lljetn faan 

n iisjä  ei jaa liftmainfaan feltttää täjitpstä, ei tobellista tumaa 
eläinten elämästä ja niiben elintamoista. 3 0S ei eläintarhoja 
moiba jaaba poistetuitfi —  eitä je täpne fjelpostifaan laatuun, 
tuten itorteajaaren, maamme ainoan eläintarhan poistamijeffi 
täptp taistelu on ojottanut, —  on ainatin roaabittaroa, että 
paifalla jilloin  tällöin tanjantajuijesti jelitettäijiin n iisjä 
olemien eläinten elämää j. n. e., jotta ne ebes josjain  määrin 
roastaijimat jitä tartoitusta, jota niillä ajatellaan'oleman —  
Xoiroottaroastitämä jämällä epäjuorasti maifuttaiji ebes josjain  
määrin ejim. jiihen ajattelemattomaan tohteluun, jota ujein 
pleijön puolelta tulee eläintarhaan julmettujen eläinten ojatji.



SRajatalot.

*

majatalojen tarfastaminen luutuu paiflalunnart ntmismie» 
f)en roelmollijuuljiin. Uun Ippliljeroosta obottaesjamme 

majatatoisja jetaitemme majatalon päiroäfirjaa, niin tapaamme 
jiinä tuontuostalin lo lo  jitoun pii ulottuman lirjo itu l jen : 
»Sarlastanu t m ajatalon" ja lirjotuljen alta on ajianomaifen 
nimismiehen nimi.

X ästä  huolimatta jaa matlustaja ujein läptettäroäljeen 
Ijemojen, jota jo utfonäöstä päättäen ei juuri ote jopima 
toimeenja. ta ipa lee lla  jitte tuo matfustajan aaroistus 
toteutuulin la iles ja  räiletjbesjään. $etoos=polojen mähiä 
moimia täptpp tuontuostalin Iijätä piisfan jiroatluljilla, ohjas* 
ten huitomijella ja ptju jatlumatta Suupielien repimijellä. 
U jein omat roatjaat, roarjinlin ohjatjet, niin rijajet ja letmot* 
lomat, että jaa peljätä niiben teleroän mailalta tpölalon. 
Om atpa mietä rattaat monesti niin tilaijet ja luraijet, että 
inhotta niihin matlustaja istahtaa. Spptä  on jen rouolji 
ujeinlin Ip jpä: mitä on tarlastettu?

Suom en (Eläinjuojelusphbistps on lääntpngt luroernöörien 
puoleen pppnnöttä, että he terottaijiroat nimismiesten huomiota 
näihin jeilloihin, ja jen arlistosja onlin juotuijia roastauljia
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näihin ppn tö iljin . itatjon  fiis airoon luroallijetji, jopa 
roälttämättömätjifin, että p^bistpffemme ottamat oljjelmaanja 
majatalojen jefä Ijetoosten että ajoneutoojen ja roaljaiben 
filmälläpibon. kunnat jaaroat matjaa jitji juuria jummia 
majatalojen plläpitämijefji, ettei ole mitään jpptä juntatta 
jellaista leroäperäijpgttä, jota ei ainoastaan turmele tuntien 
mainetta, maan mieläpä telee matfustamijen perin roasten* 
mielijetji, jopa hengenroaarallijetjifin. S i is  tämälin ajia 
Iiitettäföön ohjelmaamme.

Xämän rjl)tei)besjä tafjtoijin roielä huomauttaa gf)bistt)tjiä 
iiinnittämään enemmän huomiota postia fuljettamiin hemojiin. 
(Ejtm. ro. 1910 oli maantiepostin fuljetuspituus maasjamme 
17,391 filometriä, jo lla  roälimatlalla postia tuljetettaesja 
tultiin taimaltamaan toteen jä 5,732,891 tilometriä. 5tufa 
lufee ne Ijititarpalot, jotta näiben lähes tuuji m iljoonaa tm. 
juosjeiben hetoosten ujeimmiten laihoilta tpljiltä omat mie= 
räljtäneet jetä pautturoasja pattajesja että mpöstin tejän 
paahtaroasja helteesjä. ©läintentin fiuofautjet tuulee ja tietää 
tuitentin $än , jota istuimella istuu.

SBälifirjasja, jota teljbään postihallitutjen ja  postintuI= 
jettajan roälillä, tojin janotaan, että postintuljettajan tulee 
postin tuljetutjesja täpttää roahroaa, tpötptpistä jetä tägjin 
lemähtänpttä h i o s t a  jetä jopiroaa ajoneurooa, mutta jotainen 
tofttoloja tuntema tietää, että ujein jama hetoonen tuutena 
päiroänä roiifosja lennättää postia jellaifen roälimatfan, jota 
tullen mennen jaottaa nousta 75 -  80 tilometriin. ( f i  täsjä 
tapautjesja rooiba janoa he to osta täpjin leroähtäneetfi.

^ostintuljetusroälitirjain tetijät ani huttnoin joutumat 
nätemään toto postintuljetusta, joten he eiroät moi tartastaa 
noubatetaanto puheena olemasja juhteesja m älifirjaa roai ei.



postien  läljelpsafemilla famoinfuitt voastaanottoaSemillatin 
on enimmät jeen fellaifia roirtailijoita, jotfa tusfirt tiinnittäroät 
fyuomiotanfa Ijeroojiin ja niiben tol)taIoon.

$iuta fitte toahooo näiben Ijeroosten f ottelu a ?
(£i M a a n !

2)Jjbistpstemme tulee roälitämättömästi rpljtpä tarmottai* 
|tin toimenpiteisiin taljan ajiaan näfjben. ^Jostintuloajat 
tiebetään —  Jits asianomaisten paiffafuntien ptjbistgsten 
jäjenet touoronfa mutaan Silmällä pitämään ja roalmomaan 
Ijeroosten oiteutfia täsfälin Suljteesfa. SDipös on Joroeliasta 
tutjua paiftatunnan postintjoitaja pljbistpfjen roapaajäfenefii 
ja telottaa f)äntä aina postin faarouttua tarfastamaan f)eroo= 
fet |e!ä ilmottamaan Ijaroaintonfa pljbistpffelle. ?)l)bistpt}et 
taas puolestaan tööntptööt ajianomaifen postipiiritartastajan 
puoleen ilmoittamalla hänelle huomatut epätoljbat.

31}iaa ei ole laim inlpötäroä!
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2RetjänpaIot.

Suuri on fe päroitps ja mapinto, m iniä tulot ja met|ä= 
malteat jaaroat aitaan jänitpen, metfälintujen, f|t)önteis= 

ten p. m. eläinten joutosfa. kotieläim et tamallifesti tijllä roais» 
ton roaitututjesta pelastumat tulesta, maitta jostus jattuu, 
että epm. lampaat fpötfgroät juoraa päätä lietteipin. —  
kotoutpspr tulee piloin tällöin huomauttaa, että t^mifen 
melroollipius on maroroasti menetellä tulen tansja mepäsjä 
liittuesfaan. fiuonnollista on, että ppbistptfen jäsenet mies» 
toptaifesti rientäroät apuaan antamaan tämmöisten mapin» 
tojen topbatesfa paittatuntaa.



^  Sftautapaarman=ljötDtti)srenfaat.

Kt)IIä^än tanjaamme Janotaan Ijibasluontoijefji, mutta täp= 
lt)t) jittetin ihmetellä miten roälinpitämättömästi meillä 

ebelleen fatjellaan nautapaarman tul) o töitä. S e tä  pienien
tirjasten että ejitelmien ja janomaletjtitirjotusten fautta on 
Reijolle tpllä loeteltu teljbä jelfoa niistä m iljooniin nouje= 
mistä aineellifistatin roaljingoista, joita puljeenaoleroa tuf)o= 
jä n te in en  jaa aitaan ja mpöstin teinoista jen t)äroittämi= 
jetji, mutta la itti näyttää, niin janoatjeni, taituneen fuuroille 
törmille.

3 o  jäälintunteen nautaeläimiämme toetaan pitäiji teljot» 
taa taittia, marjintin eläintenomistajia, lepppmättömään jotaan 
tuota h ön te is tä  mastaan. 2ljateltaamme mitä Ijirroeitä tus* 
tia näiben jä n te is te n  tuuman pituijet toutat jaaroat aitaan 
taIjbetjanfuutautifella retteilpllään nautaeläinten ruumiisfa. 
(Entä jitte aineelliset maljingot! Sella isten  eläinten lilja on 
akuarrooista marjintin niistä ruumiin jeubuista, misjä toutta 
on tultenut; eläinten tuotantotpti) lasteutuu tunturoasti; 
ramintoaineita tarroitjee eläimen ruumis tamallista enemmän, 
tuottamatta tuitentaan mitään jö t p ä .
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3ofatfen  pljbistptjen on f»ett Ijantittaroa toim istostam m e 
„9iautapaarm a“ niminen lir ja  ja rpljbpttätoä jiinä mainit» 
tujen ofjjeiben mutaan tarm offaifiin toimenpiteijiin. Slfialla 
on jitji juuri fanjantaloubellinen mertitps, ettei jen toteutta» 
minen jiebä enää mintäänlaijen fppn toarjolla mitfastelua. 
—  S i is  jo enji tofoutjesja on olettama nautapaarma»ajia 
festusteltamatji ja rptjbpttäroä rentaita muobostamaan. t o i »  
tnistoon teljtätöön jitte ilmotus tulofjista.
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9Jtuutamis[a ttybistyf['s[ä toimit erityinen I i r j e e n= 
ro a i f) ta  ja . 3 05 [tyteerin muut toimet estäroät Häntä tästä, 
mielestäni Ijänelle tuuluroasta tetyäroästä, niin roalittatoon 
[illoin erityinen firjeenroatytaja, mutta et muobon rouotji, 
roaan toiminnan rouotfi. lt|ean ttybistytfen [tyteeri näpttää, 
ainalin tötben tulolfista päättäen, ottaman toimenfa liian 
teroeältä lannalta.

2>otai[es[a ttybistyljesfä, m iläli maljbollista, pitäifi roält= 
tämättä olla jolu Haastemiehen oifeutfilla roarustettu Ijen= 
lilö, [illä ejim. eläinrääffäpstapausten [attuesfa on ufein 
roaileaa [aaba lautamiestä tai poliisia fäfiin. Styastemieljen 
oiteutfista on olemasfa afetus typstuun 7 p:ltä 1901 ja on 
[en mutaan täännpttäroä anomul[elIa ttylatunnan oileuben 
puoleen, jolla on malta Ijaastemieljelfi määrätä [ityen [opi= 
roia Hentilöitä.



HBarcttn fyanffimitten.

roimettomuuben jyy fji tät)tx)t) ujein janoa toarain puutetta.
k a lja lla  on meibäntin työalallamme juuri merfitys, 

mutta jääntönä täsjätin raottanee pitää, että tyllä raijaa 
tulee, tun train työtä tefjbään. (Ejimerftinä mainittafoon 
pääyljbistyfjemme. 2IIusja, !un ei mainittatoampaa toimintaa 
ollut ^uomattatoisja, ei ollut myöslään matoja. ‘Jtyfyään 
taas, tun tuljanjia muobesja lyjytään, on la ile lji onnelji 
ollut raljojatin. 9Jtutta eiroät taljat tuulesta tule, maan 
niitä on Ijommattaroa. 5}Ijbistysten on toimeenpaniaroa 
paillalunniliaan iltamia maljbollijimman Ijyroällä ohjelmalla, 
on pibettämä arpajaijia, on läännyttäroä arounpyynnöillä 
lunnallisiallitusten, jäästöpanllien, maamiesjeurain y. m 
puoleen, on turroaubuttama ajiaamme juojiroiin, aineellijesti 
parempiojaijiin f»cntilöi^in, on pantaroa liertämään fannatus* 
listoja j. n. e. SBarmana moi pitää, että !un main on 
toimeliaijuutta, niin jaabaan marojalin tarpeelji totoon.



fturoernöörinroirastoien iirjelmät.

5itten!un Suom en (fläinjuojelust)l)bistt)s 4 p:nä helmi* 
luuta ro. 1910 oli furoenööreille lähettänet tiertofirjeen, 

josfa  tehtiin jelfoa niistä monista ep ä tos is ta , joibenfa alai= 
jina eläimet huolimattomuuben ia v i r a n o m a is t e n  leroä» 
perä ijpben  rouotji oroat, ja  anottu että turoernöörit rS tp ifiroät 
jemmoijiin toimenpiteijiin että nimismiehet ja poliijiroirfailijat 
melto oitettaijiin omistamaan juuretnpaa huolenpitoa näiben 
epätohtain eljfäijemijelle, on phbistqtjellä ollut ilo jaaba 
roastaanottaa jeuraaroat tirjelmät: SBaajan lääninhallitutjen 
29 p. huhtif. 1910 päiroättp firjelm ä 9t:o 983, SBiipurin 
lääninhallitutjen 4 p. maalist. 1910 päiroättp tirjelntä 9l:o 
329, 330, jetä 3 p. tejät. 1910 päiroättp tirjelmä 9t:o 912, 
Rämeen lääninhallitutjen 14 p. maalist. 1910 päiroältt) 
tirjelmä 9?:o 3,956, SRiffelin lääninhallitutjen 7 p. maalist. 
1910 päiroättp tirjelmä 9t:o 456, Hubenmaan lääninhalli» 
tutjen 17 p. helotit. 1910 päiroätt) tirjelmä 91 :o 4,309, 
ituopion lääninhallitutjen 12 p. toutot. 1910 päiroätlp firjel» 
mä 9t:o 1,375, Oulun lääninhallitutjen 19 ja 22 p. helmit. 
1910 päiroättp firjelm ä 9t:o 1,375, jotta firjeet jifäljiroät
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jäljennöljen funfitt läänin ntmismie^ille lähetetyistä täE)än 
juuntaan täytöistä fiertotirjeistä:

Suom en Gläinjuojelusyhbistyljen jiitä tetemästä pyyn* 
nöstä on iiäänintjaltitus latjonut oifeatfi teloittaa Jeitä  
itje pitämään filmällä ja teroittamaan alaistenne poliiji- 
tonstaapelien huomioon

1) että eläinten teurastusta fosfetoaa ajetusta 14 p:Itä 
elofuuta 1902 noubatetaan ja että jen rittojat jaotetaan ran
ga istu jen  a la ijitji;

2 ) ettei piirissänne yleifisjä tutti- ja raljtiajoisfa jamoin 
tuin tehtaisja ja ruufeisja työhön täytettäisi raajaritfoijia, 
lyötettyjä ja perin laihoja hetoojia;

3 ) että marttinoilta ja toripäitoillä erittäin tartoin moi* 
masja olemia, eläinsuojelusta tosferoia määräyfjiä roatrootaaan;

4 ) että majataloisja tyybinpitoa roarten fäytettäroiä 
heroojta, nitben roaljaita ja ajopelejä ujeammin ja tartemmin 
tartastetaan;

5 ) että paittatunnalla, m isjä roejitauhun johbosta 
tuonotopattomia foiria tiinniotetaan ja lopetetaan, nämä tel)5 
tämät toimitettaijiin huomaaroaijesti ja että lopetetut toirat 
huolellisesti fuopataan;

6 ) että hivroenfalametjästystä tehoffaalla taroalla estetään;
7 ) että yljityisten toimeenpanemilla filpa-ajoilla roalroo- 

taan järjestystä ja eläinrääffäytjeen jyyllijet jaotetaan ebes- 
roastaufjeen;

8 ) että tarfoin malrootaan etteiroät tuljesteleroat eläin- 
näyttelijät millään lamoin jaa räätätä eläimiään.

S iin ä  lyhyesti läänien lorleimpain miranomaisten mää- 
räyfjet. k au n is  tobistus heibän myötätuntoijuubestaan ajamal
lemme aatteelle. Jäm än johbosta jaan teljoittaa ajianomaijia
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t)f)btsh)stemme toirfailijoita et main a to un tarpeesja, mutta 
mpösfin muuten, {illoin  fun tjllämainittuja epätos ia  paitlafun= 
nalla fattuu, roiittaamalla mainittuihin turoernöörien lirjeifiin 
a n o m a a n  avustusta nimismiehiltä. 3 05 Iaillifella tatoalla, 
toljteliaijuutta noubattamalla tei)tt)pn pppntöön ei fuostuta, 
tulee ph**- töirtailijain viittaam alla  lirjeifiin  tääntpä herrain 
fuvernöörien puoleen.



«Hfetuffia.

Hiusten rauhoittumisesta fotieläinten toahingonteolta.

(Sljetus 19 p. joulu!. 1864.)

2lifaiSemmin eli ennen afetuffen 19 p. joulu!. 1864 
ilmestymistä oli tilusten rauhoittaminen näljben tooimasja 
n. j. a i t a u s r o e l t o o l l i f u u s ,  j. o jolaijen omana ajiana 
oli aibata tai muulla lamalla toarjella tilutjiaan, niin ettei* 
toät toisten eläimet pääjiji Sinne toahinfoa telemään. 1864 
touoben ajetus määrää taas päinroastoin että fotieläimen 
omistajan tai haltijan on aitautjella, paimentamijella tai 
muulla haibolla pibettäroä puolta jiitä, etteiroät hänen loti= 
eläimenjä pääje toijen tilulfille toahinfoa telemään. 3 0S 
tieläin jiitä huolimatta pääjee toahinfoa tefemään, on toa= 
bingon lärjineen futjuttaioa fa lji jääroitöntä ja ymmärtä* 
toää miestä toahinfoa anoioimaan. (Eläimen omistaja, jofa, 
jos  hän on tunnettu ja lähellä ajutoa, myös on futjuttaroa 
tähän tilaifuuteen, on toeltoollinen fortoaamaan niinhyroin 
jyöttötoahingon fuin myös anoioimisfustannuffet, ja jos hän 
on tahallanfa ja luioattomasti päästänyt eläimen toijen ti= 
IufSille tai eläin on Sinne pääsjyt hänen huolimattomuubes*
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loan, on äärten Iijä fji fuoritettava jättöjä. 3 0S jolu  tilut» 
filtaan tapaa toijen totieläimen, on Ijän oiteutettu ottamaan 
fen taiteenpa, mutta ilmoittatoon aitasta eläimen omistajalle, 
laitta jos tämä on tuntematon, tuuluttatoon jiitä jeuraatoana 
junnuntaina lirtosja . Xäm än jälteen jaa Ijän täyttää eläintä 
itääntuin löptötalua, tunnes eläimen omistaja ilmaantuu ja 
juorittaa vah ingon  fetä muut tulut. (Ellei eläimen omistaja 
14 päitoän tuluesfa jiitä, tun Ijän on ajiasta tiebon jaanut, 
lunasta eläintä, jaa vah ingon  tärjim jt truununpalvelijan 
vä lity tje llä  mppttää eläimen toaljintonja fo rvaam ije fji. 9?a= 
janaapurit tooitoat eläintenjä ^oibon Ijetpoittamijetji ratentaa 
ja ylläpitää aitaa jopimutjen mutaan, laitta, jos tämä on 
vaillinainen  tai epäjelvä, puoletji tumpitin. 3 0S i°^u has 
luaa aiballa erottaa maanja naapurin maasta, on v iim e» 
mainittu v e lvo llin en  ottamaan jäljen ojaa, jos Ijän taljtoo 
jiitä etua nauttia. S e  a itau svelvo lliju us, jota on ollut 
olemasja ennen 1864 vuohen ajetutjen ilmestymistä, 
on ebelleentin vo im asja , ellei jitä ole irtijanottu, mitä on 
teljtävä lotatuun tuluesja, jolloin a itau sve lvo llin en  on 
velvo lliju u tjis taan  vapaa , jollei l)ön ole jäljen pitemmätji 
ajatji ve lvo ite ttu . S am a  on ajian laita jiiijentin aitaus» 
velvo llijuu teen  nätjben, johon jotu jälteen vuohen  1864 
on määräajatji jitoutunut, jo lle ivä t naapurit muulla ta va lla  
jo v i  taiffa nimenomaan ole luopuneet irtijanomisoiteubes» 
taan. —  Oriitten lastemijesta laitumelle on ajetutjella 17 
p. joulut. 1888 eritjeen määrätty, ettei vuotta  vanhem paa 
oritta jaa pitää laitumella, ellei jää niin Ijoibeta, ettei je 
tule tilaijuuteen astumaan toijen tammaa vasto in  om istajan 
tahtoa.
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2 . karttumien fotieläintautien eljfäifemifestä.

(2 ajetusta 28 p. tammi!. 1904).

9le totieläintaubit, joihin allamainittamat määräptjet 
foljbisturoctt omat 1 ) tarjarutto märe^tiroisjä eläimisjä, pa* 
fjanlaatuinen feufifotauti nautaeläimisjä, pernarutto taitisja 
totieläimisjä, ruttomainen turpa* ja jorltatauti maref)tiroisjä toti* 
eläimisjä ja jioisja, rätätauti ja tupulatauti eli ifjoräfä pernojen* 
jutuijisja eläimisjä, jitarutto, lammasrotto, Iammastapi, ja roeji* 
faulju to iris ja  ja muisja totieläim isjä; jetä 2 ) tubertulooji 
eli npstprätauti nautaeläimisjä. 3 05 totieläimisjä on taitta 
epäillään oleman jotu ebellä terrotuista taubeista tai jotin 
muu niihin mevrattaroa, tarttuma tauti, on eläimen omista* 
jän roiippmättä jiitä ilmoitettaroa terroepbenljoito* tai tun* 
nallislautatunnan ejimieljelle jetä jos tauti on ebellä 1 ) toi)* 
balla mainittuja tauteja, mpös ajianomaijelle poliijimiran* 
omaijelle. S en  ohella on Ijänen erotettaroa jairas eläin ter* 
meistä jetä, jos tauti on jotu 1 ) toljballa mainittuja tauteja, 
jijoitettaroa je eritpijeen ratennutjeen tai fjuoneejeen taitta 
tartoin aibattuun paiftaan, jetä roalroottama ettei jairas eläin 
pääje juottopaitalle tai laitumelle eitä jaa tostettaa astioihin, 
liloihin tai muihin taluiljin joita täytetään termeille eläimille. 
§>enfilö, jota hoitaa npt puljeenaolemia tauteja jairastaroaa 
eläintä, ei mpöstään jaa ilman eläinläätärin lupaa olla pl)* 
tepbesjä terroeitten eläimien tansja. Sam oin  on jiroullijen 
Ijentilön tiellettp tulemasta lähelle jairasta eläintä tai ejineitä, 
joihin je on tostettanut. (Ebelleen on mainittaroa että jäi* 
rasta tai jitji epäiltpä eläintä ei jaa ilman eläinläätärin 
lupaa muuttaa jiitä talosta, m isjä je on jairastunut. —  
Juberfu loojia eli npstprätautia jairastaroa tai jiinä fu^teesja
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e p ä i l le n  alainen eläin on niinifään erotettaroa terroeestä ja, 
m ifäli mafjbolltsta, pantatoa toijeen ratennutjeen laitta fitä 
ennen tartasti pudistettuun, muusta naroetasta tiheällä jei» 
nällä erotettuun ojastoon, jo^ort on eri jijäänfäytäroä. —  
9tiiben fotieläinten omistaja, joista ebellä on mainittu, laitta 
jotta omat jellaijen taubin jaastuttamatji julistetulla alueella, 
on tielletty myymästä tai muulla tatuoin täyttämästä näitä 
eläimiä tai niiben ojia ja tuotteita taitto on l)änen täyttä» 
mijeen n ä l)k n  alistuttaroa jellaijiin rajoitufjiin, joista aje» 
tutjisja tartemmin määrätään tai jotta ajianomainen roiran» 
omainen määrää. Sam allainen määräys on myös olemasja 
Reinien, olfien, pefjtuiert, lannan tai täytettyjen talli» ja na» 
roettatalujen poistoiemijeen näljben, tilalta tai alueelta, m isjä 
jellainen totieläintauti on ilmestynyt, kotieläimestä, toiraa 
ja tisjaa Iutuunottamatta, jota ajianomaijen roiranomaijen 
määräytjestä on tapettu, on omistaja oiteutettu jaamaan 
yleijistä ©aroista forroaufjen, mitä arroioituna eläimen täy» 
teen armoon terroeesjä tilasja matjetaan jeuraaroasti: t o t o  
a r m i o i m i s a r t o o  eläimestä, jota toimitetusja ruumiin» 
amautjesja on ^atualttu roapaafji jiitä taubista, jota jiinä on 
epäilty olleen; t o l m e  n e l j ä n n e s t ä  a r m i o i m i s a r »  
m o s t a  eläimestä, jota on jairastunut tarjaruttoon, paf)an= 
laatuijeen teul)totautiin tai jitaruttoon, nautaeläimestä, jota 
on jairastunut yleijeen tai utaretubertuloojiin ja  d ro°j«sta, 
jota on jairastunut rätätautiin, ellei eläin ole näyttänyt 
jelroiä taubin merttejä; jetä p u o l i  a r m i o i m i s a r r o o a  
Ijemofesta, jota on jairastunut tupulatautiin tai jelroiä 
taubinmerftejä ojottaroaan rätätautiin. 3 0S eläin ruumiin» 
amautjesja on m apaalji luullusta taubista, mutta
jitäroastoin jairastuneetji toijeen, jota meltoijesti alentaa jen
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armoa, juoritetaan forroaufjena main je armo, mitä fillc on 
pantu fairaana. korroautjesta roäfyennetään tuitentin, jos 
eläin totonaan tai ojatji tooibaan täyttää Ijyöbytji, }e ralja» 
määrä, mintä arrooijetji fäytettäroätji telpaaroa oja on ar= 
toioitu. 3lrroioim istiIaijuubesfa on teljtäroä täybellinen pöy» 
tätirja, jota eläimen omistajan on näytettäroä tutoernöörille, 
mintä jälteen tämä määrää forroausmäärän omistajalle juo» 
ritettaroatji, ellei omistajan ole tatjottama menettäneen oiteut= 
taan tortoautjen jaamijeen. Jäm än oiteuben menettää ni
mittäin eläimen omistaja, jos f)ärt on jättänet noubattamatta 
tarttumien totieläintautien eljtäijemijestä moimasja olemia 
m äärääjiä , jos t)än eläintä ostaesjaan tobistettamasti on 
tiennyt jiinä olleen tarttuman taubin jetä jos Ijeroonen, jota 
on tuotu muusta maasta, on jairastunut räfä» tai tupula» 
tautiin, ennentuin rouoji on tulunut jiitä, tun eläin on 
maaljan tuotu eitä rooiba jelroittää että tauti on täällä jaatu. 
-  (Ebellämainituista toimenpiteistä, tuten jairaitten eläinten 
erottamijesta termeistä, ihmisten ja eläinten, ratennutjien, 
roaatteiben, falujen ja taroarain putjbistamijesta ja bejinfi» 
jioimijesta, eläinten tappamifesta ja fuoppaamijesta jetä tar» 
tunta=ainetta jijältäroäin taroarain ja ejineiben Ijäroittämifestä 
joutumat fulut omat eläinten omistajan juoritettaroat, jota» 
m astoin tustannutjet ajianomaijen roiranomaijen toimitta» 
masta tuttimutjesta jetä fjärten tällöin täyttömistään tuttimus» 
aineista juoritetaan yleijistä roaroista.

3. kotieläinten teurastamifesta.
(tuetus 14 p. elot. 1902).

kotieläim iä, jiipitarjaa lutuunottamatta, ei jaa teurastaa 
muulla lamalla tuin jiten että eläin enjin tainnutetaan joto
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lyöm ällä jitä otjaluuta ro as taa n taifta täyttämällä teurastus* 
tai ampumanaamaria, tattia ampumalla eläimen otjaluuta tat 
torroan juuren alaojaa roastaan. (Eläimen filmät oroat tällöin 
pibettäroät tartoin peitettyinä. 3 4 0S totieläin jairastuu ättiä 
tai jitä toljtaa tapaturma, rooibaan, jos ajianfjaarat roaatiroat, 
teurastus toimittaa muullatin taroalla, huomioon ottamalla 
että täytetään jitä feinoa, jota eläimelle tuottaa roäfjijnmän 
tärjimytjiä. Xeurastus on yleenjä toimitettaroa juljetusja 
Huoneistosja, mutta ellei tällaista ole täytettäroisjä, rooi teu= 
rastus tapahtua paitasja, jota ei ole tabulta tai yleijeltä 
tieltä nätyroisjä. Xeurastufjesja, jonta roain täyjitasroanut 
Hentilö jaa juorittaa, ei jaa olla joapuroilla muita Hentilöitä, 
tuin ne, jotta toimitusta roartcn tarroitaan. teurastusta  ei 
myöstään jaa toimittaa muun fotieläimen ollesja läsnä tafji 
roälittömäsjä yHteybesjä.

4. IRautatieHallitutfen tiertotirje eläinten 
fuljetutfesta.

t ä n ä  päiroänä tapaHtuneesja ejittelysjä on ^Rautatie* 
Hallitus eläinten fuljetutjeen nöHben Suom en roaltionrautateillä 
näHnyt Hyroätji määrätä:

ettei tuljetettaroatji roastaanotettuja eläimiä jaa liian 
juurta määrää lastata jamaan roaunuun jotta tungosta 
jiellä jyntyy, ja roajifoita ei jaa ottaa enempää tuin tatji* 
tymmentä jamaan roaunuun; tun eläinten tuljetusta roar* 
ten täytetään erityijiä jäiliöitä, tulee näiben olla ilmaroain ja 
niin tilaroain, että eläimet ntisjä esteettömästi rooiroat jeijoa 
pystyjuorasja ajennosja, roapaasti liittua ja maata ja  tulee 
lanojen fuljetutjeen fäytettäroäin jäiliöiben olla roäHintään 
50 cm torteat;
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ettet Jättejä ja muita moimasjaolemain m ääräisten mu» 
taan tiellettpjä jäiliöitä miltään eljbolla jaa eläinten tuljeta!» 
jeen täpttää;

että lähettäjän tulee pitää puolta jiitä, että tarpeellinen 
määrä ruota»aineita aina jeuraa fuljetettaroalji jätettyjä eläi» 
miä jetä että ajetuilla jattumain pitempiaifaisten ppjäpsten 
aitana eläimiä jpötetään ja niille annetaan raitista mettä;

että rautatien-aunusja ja jäiliösjä lähettäjän toimesta 
aina tulee löptpä astiat eläinten Jättäm istä ja juottamista 
marten;

että jäiliöiben tulee olla niin ratennettuja että astiat 
helposti rooibaan niistä ottaa puhbistettaroifji ja mebellä 
täptettämifji; fe!ä

että plläbleroat määröptjet omat joroellutettaroat mpösfin 
ulfomailta tulemiin eläinlähetpfjiin, jotta omat mastaan otet» 
taroat Suom en maltionrautateillä tuljetettamitji; jota taitfien 
ajianomaisten tiebotji ja noubatettamatji täten ilmoitetaan.

£>eljingisjä, 9tautatieljallitutjesja, elotuun 13 päiroänä 
1909.

51. 511) o n en.

58. (Gripenberg.



Ohjeita ia jääntöjä.

1. huonojen panosten poisottaminen omistajiltaan.

(Eläimiä poisotettaesfa on noubatettaroa jeuraavaa tapaa
itu n  yfjbistyfjen jäjen näfee (ta i hänelle jitTä ilmoitetaan) 

jontun täyttämän työsjä lailjaa, voim atonta, lyöttynyttä 
ontutoaa tai m an iaa ja huonosti Ijoibettua Revosta, jonfa 
työsjä täyttäminen Ijänen läfiti)!jenjä mutaan on elätnräät= 
täystä, tilee  Ijänen e n j i t j i  joroinnolla ja Ijyvyybellä  foettaa 
jaaba Ijevojen  omistaja lattaamaan täyttämästä eläintä 
työsjä tunnes je paranee tai voim istuu. 3 0S eläimen 
omistaja juostuu täfjän eitä eläin muuten ole ifäloppu tai 
parantumaton, niin on maan v a lv o t t a v a  että lupaus 
tostetellusja juljteesja täytetään. 9Kutta jos ei Ijän eljbotufjeen 
juostuiji, on hevonen joto häneltä poisotettava testinäijen 
jopimutjen nojalla, jiten että omistaja tauppatirjaa tai tuittia 
vastaan  luovuttaa eläimenjä ytjbistyffelle, taf)i, omistajan 
vastustellesja tällaista luovutusta, hevonen jaateltava 
eläinläälärin tarfastettamafji, jon fa laufunnosta jitten riippuu 
vo ibaan fo  Revosta ajosja täyttää v a i  outo je Ijeti lopetet» 
la v a  tai pan tava  parannuffen alaijefji. (2>os on pitempi
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matla läöfärille moibaan ajia jättöä tafjben luottamusta naut* 
titoan funtalaifen ratfaistam affi). § e  to osta paffoluoroutuf* 
jella poisotettaesja on je mastaijuuben matalta ajianmufai* 
jesti arroostettaroa. EUlolemmisja tapaufjisja, niin tyjroin 
mapaaetyoijesja tuin patollijesja, rooibaan ja gleenjä pitäiji 
jaottaa lamojen omistaja laillijeen ebesmastautjeen elätn= 
rääffäpfjestö.

3 o s  tuommoijen fjeroojen työsjä täyttäjä et ole paiffa* 
funtalainen, on f»eti ponteroasti foetettaroa jaaba eläin tusfista 
roapautetulji lunastamalla je fuittia raostaan. 3 °K e i je 
onnistuiji, on Ijeraonen jaatettaroa eläinlääfärin tartastettaroatji 
(tai, lääfarin puutteesja, jörjestysroallan tai muitten luotet* 
taroain funtalaisten), jo !a  (jo lla ) firja llijesti antaa (=raat) 
Iaujuntonja jiitä. Sam alla  on olettama tartfa jelroä fjeroojen 
omistajan nimestä ja fotipaifasta jelä hetimiten rttybpt* 
tämä, firjeellijesti tai muulla lamalla, roastaaroiin toi* 
menpiteijiin.

3 o s  taas tiebetään, että jotu fotonaan farjafjuo* 
neisja huonosti hoitaa tai rääffää eläimiään, on tietysti* 
fin  enfin fjproällä päästöinä ajiata tutfimaan, mutta jollei 
Itympps auta, on poliijim iranomaijen amulla Ijuoneijiin 
pööstöroä. (Eläinten foljtalo rattaistaan jenjälfeen ebellä fer* 
rottuun tapaan.

S ietysti oliji juotaroaa, että ajia aina felrotytyiji 
pitemmittä mutfitta ja rettelöittä, mutta ajian roaatiesja ei 
jitä juinfaan jaa roairoojen ja fustannusten pelosta jättää 
fesfen, maan on je ajettaroa loppuun asti. (Eläimiä lunas* 
tettaesja on aina foetettama mafjaa maljbollijimman forfeat 
hinnat, jillä jääntönö rooitaneen pitää, että omistajan talou* 
hellinen ajema on ollut jppnä eläimen huonouteen.
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2 . Jtotirohtolan ohjesäännöt.
1  §•

ilotieläinrohtolan lautta omat ne eIäinjuojelusphbistpl|'en 
jäjenet, jotta otoat Suorittaneet §  2 määräten rot)tota=jäjen= 
maljun, tilaifuubesja jaamaan enfi atoun jairastuneitie 
eläimilleen.

2 §•
3o !a ijen  ro^tolaan liittyneen on juoritettaroa rotyola= 

jäienmatjuna rouojittain 20 penniä tutatin omistamaanja 1 
touotta toanhempaa h io s t a ,  lehmää, jonnia ja  jttaa loljben.

3 §•
$Rof)toIa pibetään funnosja (lääleroarasto uujitaan, ^oi= 

tajapaUtio madetaan j. n. e.) jäjenmaljuilla. (Elleitoät 
toarjinaijet jäjenmaljut riita, neutootelfoot jäjenet jopiroasta 
matojen hanlintataroasta (jäjenmaljun jatunnaijesta lototta» 
mijesta, iltamanpibosta p. m.

4  §•
SRotyola on p f  f in  o m a a n  jäjeniään varten, ollen jen 

fäpttö heille toopaa, j. o. läölleistä, f)oibosta, p. m. ei jaa 
ottaa p i e n i n t ä t ä ö n  mattya. ilum ntinlin  on hoitaja oifeu» 
tettu jaamaan vapaan  Ippbin ebestafaijin aina jilloin, milloin 
hänen on mentätoä fairaspaifalle.

5  §•
^Rotyola Sijoitetaan jop ivaan  paiflaan phbistpljen 

alueella eriloijesti toalitun Ejenlilön hoibettavalji.
hoita jan  velvo lliju u ten a  on: 1) pitää luetteloa jäjenistä 

ja loota jäjenmafjut, 2 ) pitää luetteloa faitastapauljista, 
lu llo in fin  läptetpistä lääneistä, hoitotavoista p. m., 3 ) pitää
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firjaa rof)toIan tuloista ja menoista, 4 ) fjoitaa roljtola Ijpmästi 
ja tartastaa että täptettäroitfi roiebpt roljtolatapineet tuobaan 
hetimiten ja eleinä tafaijin, 5 ) antaa tarra ittaroat määrät 
läätteitä jäjenille, 6 ) pitää aitanaan ljuolta lääteroaraston 
uujimijesta ja 7 ) ejittää pljbistpfjen touojitotoutjesja rotjtolan 
tilit ja Ipljpt jelonteto rokotan  tähtöstä.

$oita japatftio määrätään fiinä fotoutjesja, jos ja  hoitaja 
toalitaan.

3. Sääntö=el)botus tafatalmimarastotlle.

SBarastojen tartoitutjena on panttia ja ret>un puutteesja 
olemille tarjanomistajille lainata Reiniä, oltia, tauroja, ja 
maljboHifesti aitaa mrjötcn muitafin refju matoja.

2 §•

SBarastot perustetaan jiten, että tutin qfjbistqs 1) 
luomuttaa tartoitufjeen jontun projentin raljaroaroistaan; 2 ) 
tääntpp tunnallisfjallitutfen puoleen pppnnöllä että tunta 
Iainajproästöstään Iafjjottaiji jontun määrän tauroja; 3 ) 
roetoo parempiojaisten amuliaijuuteen, jefä 4 ) toimeenpanee 
iltamia ja raijanferäpfiiä.

3  §•
Sotatoimen p. m. obottamattomien mastoinfäpmisten 

tol)batesja lainataan marastosta jetä ojaston toim ipiirisjä 
että jen uitopuolellatin ajuroilte tarjanomistajille fiinä olemia 
rehuja fofjtuullista fo rfoa  (tauroista pnnä oljista 5, Reinistä 
6 oio)j a latausta raostaan feuraamana jptfpnä luonnosja
tataijin matjettaroatji.
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* §•
SBarastoa hoitaa joto ojaston rahastonhoitaja tahi jo!u  

toinen ojaston gleijesjä totoutfesja toalittu Ijentilö.

Söaraston lafatesfa on omaijuus annettapa joUetuIle Iä= 
hemmistä ojastoista ja ilmoitus jiitä tehtaina emäphbistqtjelle.

6 §.
O jastot omat toeltoollijet touojifertomufjenja mutana 

emä=i)hbistr)!jelle lähettämään jelonteon tatatalmiroarastonja 
tilasta.



ftacmmffeita.

Raatoa 9t:o 1
1. 2)ljbisti)tjen pcritstam ispö^töfirja .

SBuomta 1 9 -- - - - - - - lu u n - - - - - - p:nä to»
toontui jouffo -  —  —  pitäjälaijiä - -------
testustetemaan eläinfuojelusptjbistptien perustamia 
festa paittafuunalle. Suljetta johtamaan matit»
tiin - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
^SBtjtätirjaa pitäm ään- - - - - - - - - - - - -

1 §•
ftesfusteltua ajiasta päätettiin paiftatunnalle perustaa

eläinjuojeluspljbistps. 9)^bistt)tfen nimefji annettiin- - - - - - - -
—  —  —  etäinjuojeluspfibistps ja jen toimintapiirinä tulee 
o lem aan - - - - - - - - - - - - -

2 §•
3äfenmatfut{i päätettiin määrätä- - - - - - - - — . ^Sfenilfi

tirjottau tu i----- Ijenfeä.
3  §•

9!)t)bisti)fjen putjeenjofjtajatji roatittiin —  -  — -- - - - ,
jit)teeri!ji- - ------ — .

4 §•
5)ljbisti)s päätti liittyä fjaaraoiastofji Suomen ©löin» 

juojeluspljbistytjeen.
5 §•

^öptätirjaa tarfastamaan roatittiin —  —  —  —  — 
jo i t t a  ja aita ebetlä mainittu.

lartastettu ja tjproäftytty: —  -  —  —
8



—  114  —

$Um»ba 91:o 2. —

©lain
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fuoielus^bistgfjen

9Witä a[ian felu)ttt)ffefjt on 
teljti)

SCRÎ tn toimenpiteijiin rifjbpttij

£äl)tetpä
toimitusfirja

ä ä t ö s

9)l)bistif[en toimesta laitettiin  
Heinonen eläinlääfärillä, jota fielfi 
[itä ajosfa fäi)ttämästä. <piti te= 
foa törfeänä eläinräälläpljenä, 
lun Jjetoonen ijältään oli toanfja, 
ja liioin lantea.

ftf. menetoien 
lirjeiben lirja 

<R:o 2.

ftifylafunnanoileus 
tuomitji istunnostaan 
fjelmifuun 16 p:nä 
£olcpai[en eläinrääf* 
fäpfjestä mafjamaan 
[alfoja 50 ml., fu= 
luja i^bistrjljelle 40  
ml. [elä I)etoo[en Io= 
petettaroaffi.
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b istu tfe n  p p p tä ä  p ljb is tp s  te itä  
tö r te ä s tä  e lä in r ä ä ttä p t je s tä  f)aas= 
ta m a a n  p o s tin t . § o lo p a i je n  (gps* 
tä r ä ji in  to a s ta a m a a n  te o s ta a n .

1 1 8
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Uusi suurenmoinen tietoteos
Verner Sööerstöm Osakeyhtiön

kustannuksella on alkanut ilm estyä

Maapallon eläimistö
Koko eläinkuntaa esittävä tieto- ja kuvateos.

Täm ä suureksi suunniteltu teos tulee täyttämään alallaan ylei
sesti tunnetun puutteen. Eihän kirjallisuudessamme — koulujemme 
oppikirjoja lukuunottamatta — ole ollut ainoatakaan laveampaa 
maapallomme kaikkia tärkeimpiä eläinmuotoja käsittelevää teosta.

Kun nyt tällaista teosta on ryhdytty julkaisemaan, on tahdottu  
saada siitä mahdollisimman hyvä. On tahdottu saada teos, joka 
esittää koko eläinkunnan elämää uusimpien tutkimuksien valossa. 
Toimitukseen kuuluukin useita alansa etevimpiä edustajia.

Teosta toimittavat tohtori K. E . K ivirikko, maisteri E . W .  
S u o m alain en , prof. K. M. L e v a n d e r ja maisterit T. H. Jä rv i  
ja U. S a a la s .

Ulkoasultaan tulee julkaisusta loistoteos. Kuvitus tulee ole
maan tavattoman runsas -  toista tuhatta kuvaa on jo tiedossa. 
Lisäksi liitetään teokseen noin 50 erittäin kaunista väritaulua.

Tällainen teos ei ole ainoastaan tietorikas, vaan se 
on myös rajattoman mieltäkiinnittävä ja kehittävä.
Se opettaa ymmärtämään ja rakastamaan eläinmaa
ilmaa. hankkikaa se itsellenne, ette tule sitä katumaan !

V e rn e r  S ö d e rs trö m  O sak ey h tiö n  kustannuksella on ennen 
ilm estynyt:

E läim iä . Juhani Ahon lastuja. 2:nen painos, Hinta 1 mk., 
sid. 1 :3 5 . ■ '/*

K uinka m eidän tu le e  eläin ten  k an ssa  se u ru ste lla . Kir
joittanut L. E. Björkman. Suom. Toini Swan. Sisältää kuvauk
sia eläinten elämästä sekä tosikertomuksia niiden ja ihmisten vä
lisistä suhteista.

P iirte itä  e lä in ten  eläm ästä . Kirjoittanut O. M. Reuier. 
I ja II kokoelma. Kuvitetut. Kummankin hinta vain 1 mk., sid. 
1 :5 0 . Helppotajuisesti esitettyjä, viehättäviä kuvauksia.

K o ira , sen ruumiinrakennus ja sisäelimet. Kirj. A. Seyffert. 
Havainnollinen esitys sanoin ja kuvin. Sisältää m. m. moniosaisen 
värillisen kuvan. Hinta sid. 3: 50.
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Akateeminen Kirjakauppa

Helsinki.
Aleksanterinkatu Il:o 7. Telefoonit N:o 171 ia 44 33.

Suomen suurin ja parhaiten varustettu kir

jakauppa. Rohkenemme huomauttaa Tei

tä siitä että kirjallisuutta tarvitessanne 

aina olisi käännyttävä suorastaan meidän 

puoleemme, siten aikaa säästääksenne.

K. A. DAHLIN
ROHDOSKAUPPA
EROTTAJA 15-17. ALEKSANTE
RINKATU 48. HELSINGISSÄ 
MYY HALVALLA KAIKKIA KOTI
ELÄINTEN HOITOON KUULUVIA 
AJANMUKAISIA ROHDOKSIA



A K S E L  A L A N D E R I N

ASIANAJOTOIMISTO
H E L S IN G IS S Ä , HAARAKONTTORIT:
TAMPEREELLA, TURUSSA, VIIPURISSA
TOIMITTAA LAKI- JA RAHAINPERIMISASIOITA  
YMPÄRI MAATA. -  MAAMME SUURIN KIIN- 
T E IM IST 0JE N  JA LAINOJEN VÄ LITYSLIIKE.

Erinomaisia eläinkuvauksia
on m. m. seuraavissa kirjoissamme:

Reuter, Piirteitä eläinmaantieteestä. 119 kuv. 2 :5 0 .
Renvall, Hyödylliset ja vahingolliset linnut Suomessa. 24 

kuv. 1: 25.
Kivirikko, Kuvauksia Keski-Aasiasta. 35 kuv. 1 :5 0 .
Sven Hedinin seikkailut Aasiassa. Kuv. 1 :5 0 .
Krambambuli ja muita eläinsankareita. Kuv. 1 :2 5 .
Aanrud, Sidsel Pitkäpaita. Kuv. 1: 25.

Taikalyhdyt ja -kuvat edukkaimmin ostatte tai vuokraatte, 
Kirjastokirjat- ja lainausvälineet asianymmärtävimmin saatte

Kansanvalistusseuralta
H elsin g istä .

Täydelliset luettelot pyydettäissä.



Suomen V hJuspanhM
Maan vanhin yksityispankki, 

perustettu 1862.

Omat varat Smk. 39,000,000: —
Pääkonttori Helsingissä.

HAARAKONTTORIT:

Forssassa, Haminassa, Hangossa, Hämeen

linnassa, joensuussa, jyväskylässä, Kajaanissa, 

Kokkolassa, Kotkassa, Kuopiossa, LahöeSsa, 

Loviisassa, Mikkelissä, Oulussa, Pietarsaaressa, , 

Porissa, Porvoossa, Raahessa, Rovaniemellä, 

Sortavalassa, Tammisaaressa, Tampereella, Tor

niossa, Turussa, Vaasassa ja Viipurissa.

Sähköosote: Yhdyspankki.
Huom.! Karttuvalle-talletustilille otetaan  varoja  

S m k :sta 1 :— alkaen  ja hyvitetään k o ro sta  korkeim m an  
v o im assa  olevan k orkokannan  m ukaan talletu sp äivästä  
lukien. K oska korko, jota ei n osteta , puolivuosittain lii
tetään  p ääom aan , k asvaa  täm ä korkoa korolle.
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ELÄINLÄÄKÄRIN ]A ELÄIN- 
SUO JELUSKALUJA ]A -KO» 
NEITA MYY

CHRISTIAN NISSEN,
(OmiSTAJA GUNNAR tt/AENERBERG.) 

POHJOIS-ESPLADAADIKATU N:o 21.

,7 f/

-  G i[H T n h lh s i t n  i l
v. U *  1Uli aO IIluel'Q B.

Läkki-, Pelti- ja 
Rautateosten tehdas.

H E L S I N K I ,  Vuorimiehenkatu lY:o 29.

Pyöreitä puristettuja kuljetus- 

astioita, Vesiämpäriä, Paloruis

kuja, Varmuuslyhtyjä, Harjasu- 

>  kia y. m., y. m. h m



P. SiÖorovv
Helsingissä

N:o 7 Aleksanterinkatu N:o 7

myy parhaiten ja halvimmalla

Maanviljelyskoneita
Meijerikoneita
Sahalaitoskoneita
Myllykoneita
Eläinsuojelustarpeita
T eurastustarpeita
T eurastusnaamioita

sekä kaikkea muuta, mitä tarvitaan ajanmukai

sen maanviljelyksen käytössä.

Pyytäkää hintaluetteloja.





Eläinsuojelustoimisto
Helsinki, Freörikink. 20.

P u h e lin  36 09.

Tietysti tekee Suomen Eläinsuo- 
jelusväki Uksensa Eläinsuojelus- 
toimistos sekä niistä liikkeistä, 
jotka ilmoittavat Eläinten Ystävässä.
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