
Muista eläimiäl
Neuvoja ja ohjeita Eläinsuojeluskonttorista eläinten suojelemiseksi.

Kalat.
1, Kala tulee tappaa kokta vedetä otettua, Vede3tä

poizza oleminen tuottaa kalalle KärBimvBtä ja
kaittaa lidan terveelliBvMä.

2. Tappaminen toimitetaan:
I:k8i lainnuttamalla, Biten että kalan ni3ka

voimakkaa3ti lyödään kovaa einettä V3B-
- talli että pään taka-08aan KovgBti
iBketään tylpällä puunuijalla taki muulla
senkaltai3ella e3ine!lä,

2ik3i terävällä veitsellä, jonka terä Buunnataan
Belkärankaa kokti ja joka petetään BiBään
toiBLBta KiduBaukoBta, poikkileikataan
kaikki pelimeät 03at selkärankgan Baakka.
Kala kuolee nyt verenvuotoon; pargBta
on kuitenkin kokonaan leikata pää irti.

>103 tantoo tarjoja kalan enjänä skoko-
nai3ena), voi viimemainituBBa tapauk-
-36333 tarjolle vie6eBBä peittää pään ja
ruumiin väli3en leikkauksen jäljen ko-
ri3tevinannek3illa.

Bumppu3 on käytettävä, on ze ten-
tävä riittävän BuurekBi, niin että kala voi
3iinä vapaaBti liikkua.

3. Kuollutta kalaa OBtettaeB3a on kadottava, että
Ki6ukBet ovat pun?,iBet j?,Bilmät kirkkaat, Bekä
Biinä tapaukBeBB3, että pää on irti leikattu,
että lilia on V3>koista ja kiinteätä, terveenä ta-
petun kalan lilia on maukkaampaa ja säilyy

kauvemmin tuoreena kuin kitumalla kuolleen,
KoBka kala e6e!liBe33ä tapaukBeB3a on vänern-
min Kärsinyt ja 3en veri on tarkemmin vuo-
tanut poi3.

4. milloinkaan punnitse elävää k?>laa puntarin-
Koukus3a äläkä kuljeta 3itä ripu3tettuna var-
puikin!

5, KoBkaan nylje, BU«muBta taki paloittele elävää
kalaa, 3e on eläinrääkkäV3tä,

6, Erittäin on ankeriaan tappamien 3u!iteen kuo-
mattava-
-lik3i kiedotaan pvvninliinaan Biten,

että tukeva3ti voi pitää kiinni siitä;
2ikBi 8e tapetaan kovalla nuij3ni3ku!la, jolloin

aivot murBkaantuvat, 3ekä
3ik3i kakataan pää j 3 pvr3tö poikki terävällä

puukolla, jokon iBketään KovaBti Kirve3-
pokjalla.

Ravut.

papuja Keitettäe3Bä on kuomattava.

että vezi kokonaan peittää ne;

l»lnnut.

Kun gnkeriaB läten on tapettu ja veri on
vuotanut poiB, 8e pannaan kiekuvalla vedellä
täytettyyn 35liaan, joka peitetään kannella;
l—2 minuuiin kuluttua 8e otetaan vlöB ja
päällimäinen nakka raapitaan poi3; alimmai-
nen nakka jätetään jälelle, 3illä muuten kaik-
tuu ravintoaineita veteen; 3itten otetaan
mvk3el poiB, kala paloitellaan ja keitetään.

tavoin menetelleB3ä Käl3ii ankeria3
väkin ja sen lika on maukasta nauttia.

KoBkaan Bäilvtä eläviä rapuja sumpu33a va-
laamatta niille ravintoa!

laavut tulee keittää kokta Baatua; 8il!oin nii3tä
tulee maukkainta ja terveellisintä ravintoa.

lik3l että monta sellaista ei panna vktä aikaa
kieliumaan, zekä että ne kiekuinaan pan-
taes3a «ivat ole kylmiä;

3:k3i että veBi kiekuu ennenkuin
ravut 3iinen pannaan; Bekä että kieku»
minen ei keskeväv ja

4:k3i että KanBi kokta aBetet!>2n päälle.
Mainitulla tavalla menetelle3sä kuolevat

ravut miltei Bilmänräpävk3eBBä Kuumuu6e3ta
ja ilman puutteena.

Elävää siipikarjaa ostettaessa on pidettävä silmällä,
että ne kuleietadii kotiin tilavissa koreissa,
joissa ne vapaasti voivat liikkua; niitä ei saa
millään tavalla sitoa eikä kantaa jaloista.

Nannia, kanoja v. m. Blipikarjaa on paraB tappaa
Beuragvallg tavalla i

lerävällä. Buurell.i puukolla, jonka päälle
Ivöäään voimakkaaBti Kirve3porijalla, lvöäään
pää poikki, minkä jälkeen eläintä piäetään
kiinni jaloiBtamuutaman minuutin aj3n,kunneB
veri on vuot3nut pois.

Idällä tavalla menetel!e3Bä täytyy kanden
henkilön olla vktei3toimeBBa, mutt3 joB tap-
pamiBtil3iBuudeB3a ainoaBtaan vkBi nenkilö
on KävtettäviBBä, voi 3aman a3>an Buorittaa
3iten, että vaBemmalla kädellä luja3ti pitää
eläimen päätä puuta va3ten ja oikealla kädellä
Ivö pään poikki kirveellä.

pitää kaikki kanat tappaa tar-
KoituBta varten kankitulla me3tauskoneella
giljotin).

hirveätä eläinrääkkäv3tä on pi3tää 3iipikar-
jaa kaulaan ja ant3a niiden Biten kuolla ve-
renvuotoon.

08ta ammuttua, vaal, ei ansalla pvväettvä siipi-
karjaa, 3lllä viimemainittu on Usein pitkän
Kuolintu3kan jälkeen kitumalla kuollut ja 3il-
loin on 3en lika väkemmin maukaBta ja 3en

liBäk3i epäterveelliBtä nauttia.
KoBkaan 03ta n, k. pikkulintuja! pie-

ni3tä eläimiBtä ei juuri ole ravinnok3i, mutla
ne ovat arvaamattomani Kvödvk3i luonnon
3uure3Ba taloudeBHa,
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14. Ko3kaan käytä ruo'a!<BeBi nannenmakBap3B-
- jotta et edi3täiBi Bitä e!äinrääkkävBtä,
mitä karjoitetaan Ben aik33N3aamiBek3i.

15, milloinkaan Bulje eläviä lintuja al>ta>Biin näk-
, keinin ja anna niiden välitä lennellä nuo-

nee33a.
16, unkota joka päivä antaa näkkilinnuilleBi rai-

t,Bta juomavettä, niekkaa, navunoksia, taki
muuta vikeriää, runBaa3ti B«>menjä, kuitenkin
väkemmin nampi!NBiemeniä,Ko3ka ne ke!pO3ti
Bvnnvttävät raBV3r3kkuloita, jotka, joB niitä ei
ajoiBB3 pukkai3ta, aiheuttavat kuoleman.

17. Kaniineja tainnutetaan iBkemällä niitä KovgBti
Ke3kelie päätä; konta Ben jälkeen ne tapetaan
rintaan pitämällä, taln mvö3kin Ivöäään pää
poikki.

18, unoiiäa antaa kalilekuiralle Kvl!äk3i ravintoa,
raitiBta vettä ja olki» vuoteek»! äläkä anna
Ben olla kalileiidittuna koko päivää.

19. .108 koiran- tai KiBBanpentuja taliäotaan lopettaa,
täytyy 3en tapaktua koilta niiäen BvnnMvä.
>103 ne lopeteta3n nukuttamalla, niin tulee
ottaa liuomioon:
1-kBi että 8e tapalituu niin Bvvä33ä ve6eB3ä

kuin manäolliBta;
että eläimet Biäotaan KeBtävään. mutta
onuee3een vaatteeBeen B^kä

3:kBi että aBetetaan KvllakBi painoa vaatteen
siBään, niin että eläimet konta painuvat
ponjaan.

20. lioiranpenikoita ja KiBB<lnpoiki2 voi paraiten tap-
paa Beulgavalla t3val!a: ne tainnutetaan enBin
KovaBti päänän Ivömällä; neti 3en jälkeen ne
KuriBtetaan kaulaan veäetvllä 3ilmukalla.

21. !<ekittvneimpiä koiria ja KiBBoja voi tapp3a:
likBi mieluimmin antamalla niiden kengittää

Kl«»rotormia, jolloin kuitenkin tulee tar-
Kg3ti valvoa, että ilmaa Bamalla pääBee
Bi3ään ja että täydellinen kuolema 3euraa;

2:k3i 3iten Buoritetulla niBkapiBtolla, että 3el-
kävdin menee poikki; 3itä ennen täytyy

kuitenkin tainnuttaa eläin iBkemällä Bitä
0t833N ja

3'k3i Biten tändätvllä I3ukauk3el!a, että 8e
tunkee 3vdämeen.

Kaikkiin naikin toimenpitei3iin tulee ainoaB-
- eläinlääkärin tai, jonkun muun taitavan
ja kokeneen kenkilön rvktvä.

22, /Uä tuota millekään eläimelle tarpeetonta KärBi-
mvBtä, ja kun Binun on tapettava joku eläin,
niin tee 8e niin nopea3ti ja tUBkattomABti kuin
makdollista, vaikkapa 3e olinkin vakinkoeläin!

23. Nuista että eläimillä on tuntu 3arnoin kuin ik-
mäelläkin, ja eitä meidän velv»ll!Buutemme
on kokdella niitä kvvvvdellä.

kpl.
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