
Ohjesäännöttalliajana vettaavarten!
Ole eläinten ystävä äläkä niiäen kiusaaja!

2.
Z.

piää talli ja navetta puktaina sekä järjestyksessä ja poista svopäläiset!
pillä aina nuolta ilman puktauäesta niissä ja että niissä lovtvv tarpeeksi valoa

ynnä tilaa. loimita ruokkiminen määrätyillä ajoilla ja anna aina mieluummin
runsaasti, piclä nuolta ruoan terveellisvvclestä ja juomaveäen puktauäesta!

punaista päivittäin seimet ja kaukalot, joista eläimet svovät, sekä vesiastiat, sillä
sen kautta vältät monenlaisia tauteja, katso, että maito-astiat ovat kirkkaita
ja pukäistettuja. pese kätesi ja lekmäin utaret ennen lypsämistä!

5.
6.

pillä eläimesi puntaina, se eäistää niiäen kvvinvointia ja kokottaa niiäen arvoa.
3uo vetoeläimellesi, kevoselle tarpeellista lepoa ja piaa nuolta, että se saa levätä

pekmeällä vuoteella!
käytä sopivia siloja, niin ettei eläimesi tvonteossa niiäen kautta kiusaannu ja vai-

vaannu. poista silmälaput. >le silmiä, koskaan talvella
käytä kylmiä kuolaimia nevosellesi. Lämmitä ne ensin veäessä eli nieromisen
kautta. Käytä piiskaa niin vanan kuin manäollista, sen kautta voitat eläimen
luottamuksen, ja se oppii tottelemaan sinun sanaasi!
eläimesi sairastuu, jonka varmimmin nuomaat ruokkiessa, niin nae pikaista

apua oikeasta paikasta. Varo puoskareita, sillä ne tavallisesti vaninxoittavat
elalnna!

Käsittele pelkuria ja tuskaista, vieläpä vinaistakin eläintä kärsivällisvväellä äläkä
unnoita tätä, Kevostasi kengittäessä. Kun olet voittanut eläimen luottamuksen,
tulevat useat sen kuonoista ominaisuuksista katoamaan!

3ovita kuorma kelin, matkan ja nevosen voimien mukaan äläkä istu kuorman
päällä, varsinkin vastamäessä ja kaikkein vänimmin toisella aisalla!
käytä ajossa lvottääntvnvttä, ontuvata tai muuten sairasta Kevosta, siitä ran-
kaisee laki, ja se on kaukea rikos humalan sekä ikmisten eclessä!
koskaan ja millään ekäolla myy vankaa, uskollista palvelijaasi (Kevostasi), vaan
anna sille kunniallinen ja tuskaton kuolema (ampumanaamarilla)!

pane mieleesi, että jokainen rääkkäys ja julmuus eläimiä koktaan on synti ja ri-
Kos humalan käskyä vastaan, sitä paitsi väkentävät ne usein eläimen arvoa ja
näin ollen vakinxoittavat sinua itseäsi, kvvä tvo eläimiä koktaan
kantaa kvviä keäelmiä. Aumala on kääässä näkevä sinut, ja sinä ansaitset
kaikkien kvvien ikmisten mvotätuntoisuuäen ja kunnioituksen!

llullennllllln MnmWzWiMzell lllimlttllmll.




