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Mieleenpantawaa :

Hywe on hyötyä kalliimpi!

Esimerkki on paras hywän asian edistämiskeino!
Kohtele eläimiä lempeästi ja hoida niitä hymin!

Lii eläinlajeja ei pidä kuljettaissa panna yhteen!

Kun eläimesi sairastuu, kutsu heti eläinlääkäri.

Hewonen.

Toiselle olennolle osotettu hywä työ tuottaa ihmiselle
puhtaimman ilontunteen!

Mitä paremmin eläimiä hoidetaan sitä enemmän ne
tuottamat!

Keskustele aina eläinrääkkääjän kanssa ja selwitä hä-
nelle menettelytapansa!

Osoita huolenpitoa ja myötätuntoisuutta jokaista eläintä
kohtaan, suurimmasta pienimpään!

Kaikkien eläinten asuinhuoneitten tulee olla tilamat,
puhtaat, waloisat, lämpöiset ja ilmamat!

Kuohitsemista ei saa toimittaa ilman edellä käypää
tainnuttamista!

Noudata uutta teurastusasetusta eläimiäsi teurastettaessa!

Anna hewoselle riittäwästi hyroäntekoista rehua ja
raikasta, puhdasta roettä!

Ruolkoa Heinonen joka päiwä hywin, se edistää sen hy-
winwointia! Pidä seimi ja juoma astia puhtaina, pilttuu
tilawana, pehkunmode pehmeänä ja kuiwana! Katso että
maljaat omat sopimat, ajoneuwot kunnossa! Tarkasta usein
hemosen suu ja kengät, huono kengitys tuottaa hewoselle
tuskaa! Käytä sileitä, paksuja kuolaimia eläkä pane hemosen
suuhun niitä jäisinä, eläkä temmo ohjaksia! Soroittele kuorma
kelin mukaan! Peitä hewonen taimella lämpöisellä — sade-
ilmalla öljytystä kankaasta tehdyllä loimella!



Elä myy tai wllihda wanhaa hewostasi, waan anna
sille kunniallinen kuolema!

Elä tyydy siihen että itse hoidat hywin hewosesi, waan
koeta saada muitakin tekemään samoin!

Hywin hoidettu hemonen kestää kauemmin kuin huo-
nosti hoidettu!

Nautaeläimet.
Elä pidä enemmän elukoita kun että woit ne säällisesti

ruokkia, terweellisellä rehulla ja juomalla, sekä pitää ne puh-
taana !

Päästä elukat usein jaloittelemaan, opeta ne järjestyk-
sessä tulemaan ulos nawetasta!

Puhdista ja leikkaa eläinten sorkat, elä pane ruosteista
rengasta härän kuonoon!

Elä sido elukkaasi hewosen wetämien ajopelien perään!
Anna eläinlääkärin tutkia owatko lehmäsi nystyrätau-

tisia, eläkä juo tai myy niiden maitoa!

Lampaat.
Elä kiduta lampaitasi kuumassa, nälässä ja janossa!

Käytä kampasaksill niitä teritsiessäsi.

Siat.
Pikkupossujen hampaat owat poikkileikattawat jos owat

liian pitkiä, muuten ne wahingoittawat emän nisiä!
Sika rakastaa puhtautta, pidä se puhtaana!

Siipikarja.
Waloa, tilaa, puhtautta, karkeata hietaa ja raitista mettä

ei saa puuttua kanoilta!
Suurempaa ja pienempää siipikarjaa ei saa kuljettaa

yhdessä, wielä wähemmin ahtaassa korissa!
Anna kanojen taimellakin kauniina päiruinä olla pari

tuntia paljaan taiwaan alla!
Hautomiskojeen pohjalla tulee aina olla tuhkaa, tuli-

kukkaa ja hyönteispulweria !



Koira ja kissa
Elä salli lasten kiusata näitä eläimiä!

Häkkilinnut.

teisiä !

Pois loukut ja satimet!
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Elä jätä henkiin useampaa koiranpentua ja kissanpoikaa
kuin moit niitten suureksi tultua ruolkia! Anna tahlekoiralle
raitista roettä!

Häkin tulee olla niin suuren että linnulla on kylliksi
tilaa käyttääkseen siipiään!

Anna niille puhtaita siemeniä ja mettä, wihannes-
ruokaa, kalkkia sekä munankuoria, waihda kahdesti loukossa
häkin pohjalle puhdas hiekka, pese häkki sekä waihda puolat,
joiden tulee olla pehmeätä puulajia (ei ruokoa), silloin tällöin!

Pikkulinnut. Llä osta syötämia pikkulintuja.
Suojele pikkulintuja, ne häroittämät matoja ja hyön-

Kalat ja rawut. Tapa kala heti sen medestä nos-
tettuasi! Keitä rawut kiehumassa medessä, kannen alla.


