
Djurskyddsskrifter n:r 2.

Minnesreglerfördj uräga re ochdjurskötare.
Frän djurets tidigaste älder kan och bör dn

wänja det att lyda uicd godo.
Glöm aldrig att du ined herrawäldet öfwer

dzuret ocksä fatt Pligten att sörja sör dess wälbc-
sinnande uti alla förhällande!!.

Försumma icke att tillse det djuret, waresig .Inom-
hus", under arbete, i hnnla eller pä bete, far släcka sin
törst, och med sä rent och godt watten som möjligt.

Te till att det tillräckligt ofta far sund och
ren, icke skämd föda: samt att det sär tillräcklig
tid för att i lugn förtära densamma.

Gis hellre, om möjligt, fodret i ett Par min-
dre satser; Pä det att djuret ej ma lenma föda
oförtärd i foocrbaljor o. dyl., der den sedan under-
går förstämning och med tiden skadar djurets helsa.

Hall djurets bostad luftig, ljus och dragfri;
wure den orenad, fa rengör densamma, sä ofta din
wäg för dig dit; häll djurets läger torrt, genom
att bädda under det med tjenliga ämnen t. ex. gran-
ris, halni, :uac'se eller hwit mossa m. m. dyl.

Ta kölden wintertid icke är alltför sträng, sä lat
dina kreatur dagligen nägon tid röra sig ute; samtidigt
bör du, genom att öppna dörrar och gluggar, lufta
deras bostad.

Spara ickeryktborftarne ; men handtera dem sä som
du skulleönska att man handtcrade demPa ditteget stinn.

Är djuret genomswettigt, watt af regn eller
snö, dammigt eller annars nedsöladt; sä sky icke den
lilla mödan att ined torrt hö eller anuat, som du
tan hafwa till hands, torka af det.

Har djnretnägot torkat efter swcttuutgcn: sä bred
ett lagom tjockt, icke alltför warmt täcke öfwer detsamma.



Gör alltid, dä du har en ledig stund, ett besök
i djurets bostad eller nppehallsplats, för att efterse
huruwida djuret behöfwer din hjelp eller omwardnad.

Har djuret spruugit sig waruit, isynnerhet under
kall årstid; sä dröj ined att gifwa det watteu, som
du hemtat direkte fräu källan eller brunnen; eller ock
ma du nppblanda det med litet warmt watten; kasta
för alla händelser i kärlet en haudfull torrt hö eller
dyl. och lät ej djuret dricka mycket ät gängen.

Glöm icke, wid radande halka, att efterse hofbefla-
gen hos dragarene samt att oftare än manligt lata
brodda dem.

Kom också ihäg att wid menföre ett litet lass
kännes wida tyngre än ett dubbelt sä stort lass wid
godt wäglag; samt att den kraft, du da förnöter i
handterande af piskan, är längt bättre amuänd ined
ett stadigt tag i lasset.

Piskslag öka aldrig krastcrue hos uttröttade
dragare.

Mau bör ju icke ~lägga sten Pä bördan": alltså
bör en körswcn äfwcn undwika att öka dragarens
lass genom att sätta sig Pä detsamma.

Att rycka i tyglar och betsel mäste owilkorligen
luälla djuret smärta och kan nndwaras, om du biott
wänjer dina dragare, frän sma,att lyssna til! en kort
mauing.

Wid sträng köld bör du icke lata din dragare
länge förblifwa orörlig i det fria, utan unua ho-
nom tidtals en måttlig rörelse.

Känucr du dig retad, sa uttöm din Wrede mot
dig sjelf och wänd dig mot dina husdjur först se-
dan du hunnit lugua dig.

Oinfattadiva husdjur medömhetochtillgifwenhet.
Hwar fluga, minsta mask som sig i stoftet rör.
Med lifwet känsla fatt; dn dem ej pläga bör!

Ekenäs trydcri, 1891


