
Oikeutta kaikille!
Hyviä neuvoja ja sääntöjä seinälle ripustettavaksi.■& (cD
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Ja Jomala siunasi heitä. Raamattu.
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Älä koskaan käytä kylmiä suitsia hovosellesi.

Älä istu kuorman päällä kulkiessasi ylös mäkeä.

Älä piiskaa hevostasi.

Tft£t«i« feftiVt]*.

M&tm&tosmami.

Jumala sanoi: Kuohuttakoon vedet yltäkyllä liik-
kuvaisia eläimiä ja linnut lentäköön maan päällä taivaan
avaruudessa.

Ja Jumala loi suuret valaskalat ja kaikkinaiset liik-
kuvaiset eläimet ja kaikkinaiset siivelliset linnut, lainsa
jälkeen.

Älä hätyytä pikkulintuja, jotka ylentävät mielemme ja
sen ohessa ovat parhaimmat liittolaisemme turmiollisia
hyönteisiä ja toukkia vastaan.

Aseta lautoja lintujen pesiä varten jaripottele niille
«yötävää talvisaikana.

Eikö viillä varpusta osfola kahdesta pienestä pen-
nistä eikä yhtäkään heistä ole Jumala hjljäi.iiyt.

Kaarnatta.
ÄI& koskaan pujota eläviä I»»«nl«l,Ill neuloihin. -
Älä kotkaan käytä kalastoissa eläviä kaloja syöttinä
Älä punnitse elävää kalaa puntarin koukussa, äläkä

pujota sitä vitsoihin.
Kala on tapattava heti kun se on otettu ylös vedestä.

Jos kala saa olla vedettä, rääkkääntyy se ja saat-
taa sen lihan vähemmän terveelliseksi jahyvänmakuiseksi.

Kala tapetaan siten että terävällä veitsellä halkais-
taan ««H»!»!» aivan pään vierestä.

Muista nauhakoiraa, ole ystävällinen vankiparkaa

Hl» siutkl Ilo!»» l»i Ili88»»> jolc» B»ttu« ol«m»»n

>>o 8 sinun pitää tappaa eläin, niin tee 8S niin
pian niin kivuttomasti kuin suinkin,

?iää eläimezi puktain», Billä ne rakastavat siisteyttä
voivat livvin B>itä,

Uuista että ilma valo ovat vl>tä tärkeitä eläimille
kuin ilimisillekiu.

«u!«ij«e! «lilxlll.p liaamattu.
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Hämeen B»namain 1896

Istuta puu, so kasvaa nukkuessasi.
Luonnon kirja,

Jos sinulla on pikkunen puutarha, tai pensas, tai
kukka ruukussa, niin hoida niitä hyvin. Katso niiden pe-
rään joka päivä.

Älä karta vaivoja ja työtä. Kivisestä mäestäkin
voi tulla hyötyä ja iloa sille, joka on kärsivällinen ja uut-
tera.

Älä koske kukkia ja seppeleitä kuolleitten haudoilta
on pyhävarkautta.

Herran on maa ja kaikki mitä siinä on.
Raamattu;
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Rakastakaa toisianne keskenäisesti.

kunnioita isääsi ja äitiäsi että menestyisit ja kauan
eläisit maan [täällä.

Älä riitele siskojesi ja toveriasi kanssa; älä tyrki,
lyö, äläkä härsytä heitä.

Älä koskaan tee pahaa niille, jotka ovat sinua hei-
kompia. Se on pelkurimaista ja kurjaa.

Älä koskaan naura sokeille, kuuromykille tai raa-
jarikoille.

Älä pilkkaa toveria, jota on rangaistu, tai sitä, joka
on vähemmän taitava tai osaava kuin sinä.

Se joka pilkkaa kih hää. pilkkaa hänen Jumalaansa,
se joka iloitsee toisten vahingosta ei koskaan pääse ran-
gaistukselta. Raamattu.

Hlä koskaan lälietä kovilla «annilla kerMaiZtä me
nemään.

Älä koskaan viskaa kiveä jonkun päälle, olkoonpa
se ihminen tai eläin.

Jos vihamiehelläsi on nälkä, niin anna hänelle lei-
pää, jos hänellä on jano, ,ll» anna hauelle vettä ja juo-
tavaa, Herra palkitsee sen sinulle.

Ole sokean silmä, kuuron korva, raajarikon k»Bi
Mika. Opi >mmllrtBmä3n kuuroinvkkää.

Kaikki mitä olette telineet yhdelle näistä pienim-
mistä, sen olette myös tehneet minulle.

Rakkaus on lain täyttämys. Raamattu.
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