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Zätä firjaSta toimittaeöfani olen etupääöfä pitänet fiU 
mätiä raato aSetaiuteu ftynntytfySfoJjtia; fuitenfin fätypt auta* 
miani oStoiittoja fuurimmafjt ofaffi täyttää mitibenfin mei* 
täit fotkeläinten poifimiStiloiSfa.

Ufetmmat fitiön täöfä mainitfemaui toiaflifet afemat 
fljmttyttyStUaSfa omat ilmestyneet minun fäfjeS fofmenftym* 
menen touotifen fät;tänuöIXifeu toimeni aitana, jonfatäfyben 
mijööfin mainitfemaui menetystatoat perustulo at omaan to* 
feutuffeen; olen fuitenfin, toarfinfin oman f of emit f f en puut* 
tueSfa, täyttänyt tohtori St. SSueffiu tä̂ toeöifeöti karauta» 
maa ja paljon tifäämää toiibettä painosta Söitljefm S3au= 
meistetyin firjaSta ”35ie ttjierarjtidtje ©eburtsyiitfe uebst ben 
Evantf;eiten ber 2ftuttertl?iere unb tungen fiiv STyierävjte, 
Stytersudjter unb (Seftiitsbeamte.” ©tuttgartisfa 1869. @a* 
maSta teoffeSta e nmt niinifään puupiirroffet otetut.





@pnnptty8taitoa läptetään tapâ tutoaSfa ftynntyttyffeSfä, jo8 
tämä pfybeStä taiffa toifeöta fppstä on pantata taitfa tnalj* 
boton, tarpeemnulaifen atoun antamifelji, ja fett tarfoituf* 
fena ett fe!ä emän että fifiön £>engt8fä pitäminen.

Stämmöifeen tarpeenmnlaijeen auttamifeen on toälttä* 
mätöntä, että jofpnfin määrin tunnetaan jpmttyttySjäfenten 
muoto ja omaifuubet, (itiön luonnollinen afema, ne taito o t, 
jotta fitä toerfyootoat, felä ft>nnt>tt)tfen tuonnotlifet ja jään* 
nöllijet menot.

©iintt^t^iäfcnet.

9Mmä otoat: fyäpty, tuppi, fotjtu ja munafarjat.
§äpp on päättä alaspäin menetetä paisto ett auleema 

juolifruunun eli peräsuolen lätoett alla molemmin puolin 
fijoitettuine n. f. fyäppfyuulineen. späpty on lätytätoänä tup* 
.peen ja lohtuun ja jentäfyben pääfp=auffo fifiölte jpmtptpf» 
feöjä, jofyon tarpeefen (ilta on erinomainen tpfty mäljentty* 
mään; mpöSfin on f e poi&jofybattajana fufelte.

STuppi on falmoiSta muoboötunut lanatta, jola allaapi 
ä̂topötä ja menee juorustaan lantion fifuffen läpi peräfuoten 

alle ja tujiraton pläpuolelle lohtuun faatla, jonfa laulaa fe 
piirittää. 2llafeinältä on pieni aulfo, jota miepi lujitortceen 
ja railoon ja jonla lautta fufi laSfeutuu. Juppi on fi* 
fäpuolelta punatoärinen ja fen feinät ottrnt pitlinpäin tulle* 
»ia  laöloffia, jotta myöntämät niin juuren aäljennpljen fU 
liön Iäpimemte$| ä luin lantioluut mpöben̂ antatoat.



6

S  o Ij t u (toafilla^uone) on tupen jatlona; fen feinät 
otoat fti$ mpöSlin laltooja. <Se jaetaan lautaan, tuntoon 
ja fartoitn. Sauta on tupen ja loljbun rungon toätinä ja 
laSleepi tuppeen pntpprläifenä ajolfena. tautan läpi läppi 
lanatpa, jota fanotaan lofybunfuulfi ja jola on aufeematta 
tupen ja fotjbuit luätitCä. £äntä et tatoaöifeSfa titaöfa ole 
futtrempt luin että formt pääfee fen läpi menemään, mutta 
fpnttptplfen tapaljtueSfa mätjentpp fe niin, että filiön läpi* 
läpnti läp maljboflifelfi. 9?uitto on leSlimäinen ja »ä ijin,
fäfinmuotoinen ofa ja paaraantuu lahteen, mpöSlin fälintnuo* 
toifeSti loenpneefen, n. f. loptufartoeett, joiben pofjjaSfa on 
aitfeema inunajafjbattajtin, jotta utottu»at muttafarjoin faafla. 
toljbmt ja far»ien fifäpnoteHa on 75 ä 90 pitlänfoilean 
pmpprläiötä, läSnämäiStä töprpä, jotta ta»allife8fa tilaSfa 
o»at Jjptoin pieniä »aan tiittepben aitana paifutoat »arfin 
metloifeSti ja pljbiStptoät eli ifääsluin limettproät pfjteen fa* 
maitlaltaisten pahojen lanSfa niisfä laltooisfa, miljin filiö 
on tääriptpnpt ja joita pfjteenfä fanotaan istuloilft.

SRäiben iStullain tantta on fiiö fifiö pfjtepbeSfä emän 
lanSfa, ja fe »e ri, jota emästä tappi istufloifyin, faatetaan 
napanuoran lautta ftliött ruumiifen ja »attuttaa tämän ra* 
»itfemifen ja laStoamifen. SEiineettömiSfä teljntisfä on lotytu 
pieni ja fupiötunut, mutta tiinepbett aitana »äljentpp fe fi* 
liön laStoantifen mulaan »äljentpmistään, jotta fe ulottuu 
metloifeSti lautoaS mapanleljään; fpnnptplfen perästä tuetäp» 
tpp fe taaS Ijptoinfin pian ppteen. ©e ppfpp oiteaSfa af e* 
maSfaan eräiben laltoontapaisten pibennpsten lautta, jotla läp* 
wät maljalatooSta ja joita fanotaan lofjtuftteilfi. ©pnnp* 
tplfen tapaljtueSfa toetäptptoät fopbun feinät tempo»aifeSti 
ppteen, jonla lautta felä filiön* latoot estetään timettp* 
mäStä liinnt lohtuun että mpöSlin filiö fur»aistaan utoS. 
Sftäitä ppteen̂ toetäptpmiftä fanotaan litmtifft.



« n - la t o o t .

@ifiön loietä otteöfa 1'ofybun ftfäöfa, piirittätoät [itä nto= 
net fäfinmuotoifet laltoot, joita fanotaan fifiön=laltooifft eti, 
fifiön ftynnfyttfyä, jälfeiftffi. 3ttfe fifiön ja näiben talttojen 
toälisfä on erää hieman fafea neste, ftynntyttyS» eti fifiötoefi, 
jota antaa fijaa ftfiön titffeille, fuojaa fitä MauffiSta ja pu* 
ferrulfista felä foStuttaa ftynntyttylfen tapafytueäfa, tnn faltoot 
färffytoät, ftymttyttySjäfeniä, pitää näitä linlfaina ja fiten i)th 
poittaa filiön läpitnettoa. ©itiön natoaSta fätypi nuora, na= 
panuora, jola typistää fifiön fifiön*faltoojen fanöfa. Sftajja* 
nuoran läpi fäfypi fuuria fuonia, jotla fyaaraantutoat fifiöu-fat= 
tooifyin ja päättämät istuffoitjin, ja fiten faapi fifiö istufoiöta 
faifen fen teeren, minfä fe toauraStumifeenfa tartoitfee.

«Stfiön Ittounoöittcn afctna foljöuSfa.
@ifiö ntafaa tatoallifeSti alagpainunut pää fô bun=fuuta 

fofjbett ja tafapuoli toälifaltooa foljben (tatoallifimmin pää 
foljbun rungoSfa ja talapuoli jommaSlummaäfa fartoeSfa), 
feltä laareSfa ylöspäin, fjietnan jommallelutnmalle fimulle, 
emän fettää loljti, ja mafya alaspäin; etujalat, joiben toä* 
liöfä pää malaapi, o to at poltoista uotliStuneet taaffepäin ja 
tafajatat poltot» ja linnernitoeliStä eteenpäin, jotta fifiön turpa 
ja faitfi neljä jalfaa otoat tfyatt lähellä toifiaan fifiön ma* 
f) an alla.

Suutta ffynnfyttyffen läljeSttyeSfä ojentutoat pää ja etuja» 
lat, jotta toiimemainitut fefä niiben päällä mafaatoa pää 
ftymttyttylfen tapaljtueSfa enfimäifinä tuletoat nältytoiin.

7



8

fiutua 1.

©äättnöfltttett
a )  iiMini-jtuffia ii)mit)ti)ffccn.

©äijää ennen poifimista, tatoatlifeSti 5 tai 6 päitoää, 
ntntta tatoaSta ainoastaan muutamia tuntia, rupeatoat Iän* 
teiben fprjä=ofat täbmään tceltoifft ja »aiputoat fifäänpäin, 
malja rupeaa enämmän riippumaan, utaret paifutoat paifu* 
mistään, pingoitturoat, täptoät tornitfi ja aroitfi, nifistä tun 
toebetään nätpty enfitfi toebentaltainen, fitteä neste, fittem* 
min toalfoiSteltainen maito; Ijäpptin rupeaa paifumaan ja
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näyttää juuretta ja toeltolta, toäljän atoonaifelta; ja fitfeää 
«äijää touotaa ulos.

SBaan eipä ainoastaan näiben ulfonaisteit muutosten 
fautta fpmtptpffen läheneminen itfeänfä ilmoita; teiniä näpt; 
tää mpöSfin f ä t ö f f eli ä it fä fifällistä tipua, jotjonfa on fppnä 
fofybun pfyteen*toetäpminen, ja tämä fäptöS ilmoittailfe lemot* 
tomuubeSfa, ammumifegfa ja toäfyemmisfä taifla fotoem» 
misfa puferruffisfa. 9tämä merfit näfptoät paraaSta päästä 
ainoastaan 5 tai 6 tuntia ennen poifimista, fyartoemntin 
1 taiffa 2 päiloää, ja ufein otoat ne niin toäljäpätöifiä, ett’ 
ei niistä pibetä lufuafaan. Diiitä on nimitettp toal£>efilouiffi. 
OoSfuS näpttätoät ne fuiteufitt niin anfaroilta, että pian 
faattaa luulla fpnnptpSfyetfen oleman fäfiSfä, toaiffa ne il» 
tneStpmät 1 tai 2 päimää ennen tätä, ja pian antamat fpptä 
liian marljaifeen ja mäfimaltaifeen apuun, ©aabaffenfa ma* 
luutusta fiitä, että nämä puferruffet ainoastaan omat potfi= 
mifen enteitä, tunfeepi fätenfä, jota ennen on ppfyfäistämä 
öljpllä, m aro» aif esti tuppeen aina etnänfuufyun faaffa, ja jos 
tapaa tämän fuljettuna, ei ole ntiljinfään muuhun toimeen 
rpljtpminen, te aan jätetään raato aS rauhaan, jolloin malfye* 
limut mäfyitellen itfeStään lallaatoat. Siatfo lifäffi lofybutt- 
fuun pfyteeu=fupistumifeen näfybett fito. 19.

b ) ©pttttptpS eli iioifimiitcn.

Stäljän tarfoituffeen »etäptptoät, paitfc fo t̂u, ntpöSfin 
maljan jäntareet ja mälifalmo pljteen, joiben ppteistä maifu» 
tuSta fanotaau fpnnptpsfimuiffi eti paljaaltaan timuiffi ja 
jotfa fpfettemät ilman mieraan atoutta ajamaan fitiön utoS. 
sJtämä tempornaifet puferruffet eitoät toaituta pfytä mittaa, 
roaan feStätoät ainoastaan muutaman minutin, jonla pe» 
rästä ne taufoomat, milloin raatoaS faa uufia tooimia, ja 4 
ä 5 minntitt fuluttua ilmeStptoät puferruffet uuhestaan.
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Jämän ftynnptpsttyön atfaeSfa näpttäiffe fitä paitfi raa» 
toaS tehottomalta, potfii tafajaloillaan, nostelee pntäänfä, 
fatfetee fitcuillenfa ja antaa tan>an»tafaa luulla hiljaista am» 
mumista: npt alfaa fifiön uloStuleminen, ja täsfä ilmesty 
enfin ifääsfuin jonfinmoinen toefifello, jofa tunfee utoS pä» 
tô Stä. Jämä roefifello, jofa on ofa fifiönfatooista, ei ote 
anfaistatoa, fiitä fe on leppein feino emäfumt ia muiben 
fpnnptpsjäfenten toäljentäntifeen, Ja fe pufyfeaafitt faiffetn 
ufeimmiSfa tapattffisfa itfeStään, milloin toaremmin, milloin 
toäljän m taemmin, ja tämän puljfeamifen tapaljtueSfa juo!» 
fee fpnnptpstoefi ulos ja foStuttaa famaSfa fpnnptpStiet, te» 
fee ne liuffaiffi ia fyelpoittaa fiten fifiön läpifäpntiä. 3Be» 
fifellott puhjettua näfptoät, enfiffi ainoastaan puferruSten 
feStäeSfä, molemmat etuialat Ja fitten etujalfoien päällä ma» 
faattau pään turpa. ©pnnptpstpön näin pitfälle efybittpä, 
panee raamaS tatoallifimmin *) mafaamaan, ja puferruffet 
alfatoat faljta todemmalla Roimalla, fillä pään fäpnti emä» 
foljbun, lantion ja Ijätopn läpi toaatii pifimmän a}an Ja 
fuurimmat ponnistuffet. 5̂ään ja famaSfa tatoallifeStt mpöS» 
fin foto etupuolen tultua efille, letoäljtää raatoaS Ijetfen, 
faabaffenfa uufia toointia enempiin ponnistuffiin, funneS fa» 
mallaisten puferruSten feStäeSfä, toaan paljoa toäljemntäsfä 
ajaSfa, toiljboiit mpöSfin tafapuoli ojentuneine tafajalfoineen 
tulee efille ja itfe fpnnptpS on päättpnpt.

Sofo täsfä fpnnptpstpösfä, jofa feStää 10 ä 15 minu» 
tiSta */2 jopa 1: fin tuntiin faaffa, ej tarioita mitään apua. 
SOtutta pmmärtämättömppbeStä— tafjbon fuitenfin otaffua, että 
fitä teljbääit IjpioäntaljtoifuubeSta taiffa pibetään väittämät» 
tömän tarpeellifena — täytetään femmoista ennen aifojanfaja 
ajattelematta. @ttä tarfoin pibetään filmällä milloinfa lefjmä

* )  U fcim m at eläim et fijnntyttäTOät m a a te n , poiffenSfofybUfa 

»sat ne fuitenfin faifert a ita a  feifaatta.
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ett poifhoa, jotta, joS afia niitt tuaatit, moitaifiin fitä auttaa, 
on tietysti aimatt pailaöaan, mutta fotoani tät>tt;̂  maroit* 
taa Iitan aifaifeSta ja tarpeettomalta, ufeittpa IjaitallifeSta* 
fin auttamifeSta, luit ftftö on oileaSfa afemaSfaan. Omasta 
lolemulfeStani päättäälfeni on meillä tuo tapa tx>ietä marfitt 
yleinen, että, niin pian frnt poiltmifen tapafytueSfa etujalat 
tulemat nälfytoiin, näihin l)eti tartutaan liinni ja mafilla 
lomalla, fyerlenemättömällä finaamifetla mebetään ulos, joöfa 
ei ajatella fitä, että jalfaitt uloSmetämällä pää, joS tämä 
fitä ennen onfin ollut oileaSfa afemaSfaan, fiten fyelpoStt 
faattaa jääbä jälleen ja painua fylöspäitt taiffa jontmalle* 
lumntalle fimulle ennen efybittfyänfä lantioon eli ffymttyttyS* 
teille» Cttpa mtelälin tiettyä, että emäraamaS, jospa lofyta 
ffynnfytfyS onnistuttiin, lomasta ja pitlällifeStä linaamifeSta 
on paljon färfimä, fun fe, näet, ei faa mäfyän̂ mältä lemäf)* 
tää; tämän täljben feuraafitt ufein femmoifeSta menettylfeStä 
melfoinen IjerntottomuuS, ja lê ntä on ufeaSti pitfät ajat 
perästäpäitt lipeä, josta ffynttyfy tappiota maibon*fctalii$fa t;. m.

Onpa luitenlin lottia, joisfa apua tarvitaan, mailla ma* 
filla ott oileaSfa afemaSfaan, nimittäin: joS mafilla on lotoin 
fuuri emän rinnalla — marfinlin efifoiSffynntyttäjiSfä — , felä 
joS lifäffi mielä fifiöraffo on puhjennut ailaifin ja ftynntytfyStiet 
pitlällifeStä poilimiStfyöStä omat lerjenneet luimeta; mutta 
täsfä foljben on futaamista jaloista, joS lofyta melloista moi* 
maa tarmitaanlin, lähettämä ainoastaan lipujen fattueSfa 
eti lehmän pufertaeSfa, mutta näiben fjerjetttyä on tinaami* 
nett lopetettava, maan taafen lipujen tultua jatlettama, 
mutta tafaifeSti ja malamaSti ilman ntytfätylfittä* ©itä 
paitfi pitää mälttämättömäSti ^bett Ijenlilön auttaman pään 
ulostuloa fyfyfaitaifella linaamifella efint. alemmasta leula- 
pielestä, ja pään pääStfyä mäfjän ebemmälle, molemmin läfin 
tarttua fitfyett ja kääntämällä fitä leppeästi toifelta puolelta
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toifelle ebistää fen ulostuloa. 9Q?työSfin fäfy fantan J)enlilön 
tailla jonlutt toifen fomitella ja Ityfätä fyäppfyuulia fyli maft* 
fan otfaa, näiben ofien jämtittyffen fjuojentamifelfi.

SBafilfa istnu mielä liinni fiftön4almoiSfa ja ernäSfä 
napanuoran lautta, josta mäfyää ennen ffynntyttyStä felä tämän 
tapafjtueSfa ainoastaan maillinainen merenjuoffu lätypi. 9Ja* 
panuora on namanjuurelta täpntyt murealft felä fiitä pernan 
tallennut, mitä tamallifeSti tapahtuu lehmän nouSteSfa plöS, 
mutta toifinaan fatleaa napanuora jo fpnnptpStpön feStäeS* 
fä *). 9J?uuSfa tapaulfeSfa fäppi fitä fitoa lujemmalle monin* 
lertaifella hienommalla nuoralla juuri tuosta mureaSta, ilääS* 
luin fupi6tuneeSta paitasta, felä altapäin leilata nuora poilti, 
fuitenlaau et liian läheltä fitomuSta, jott’ei tämä luislafytaifi 
pois. äoS tuitenfaan mafilla ei fyett rupeift hengittämään, jofo 
tyeifloubeSta, lomasta puferrulfeSta tailla fpnnptpffen pitlälli* 
fppbeStä, niin napanuora ei ole fibottama ennenlun hengitys on

* )  k o ir a t , fi§fat ja  fiat eitoät a in o a lta a n  puraife n ap an u o raa  

poiffi, toaan  ftyötoätpä Voielä fofo jälfeifetfin  fuubunfa, m ifä fuitenfin  

fiotöfa faa ttaa  a n taa  ftytytä fit^ert, että entä ru p eaa ftyömään nttyösfin 

fifiö itänfä, jonfatäfyben onfin p a r a l t a ,  että pibetään h a r a l la  m u u ta  

f^ötaroää, jo tte i  em ä r a v in n o n  p u u tte e n a  ta rtu  fiftöifyinfä. 9ifttyö§fin 

u ä^b ääu , että  lehm ät, jo§ fuinfin p ääfercät fiinni jälfeifiinfä, ffyötoät 
ne fuufymtfa. £ ä t ä  on pibettty to aarallifen a , m u tta  fofem us on uät?t= 

täntyt, e tfe i niin olefaan la ita , jo tta  n iitä  et olift fiitä estäm inen, toaan  

p ä in v a s to in  fiifyen fyoufutteleminen. 2ö o in  täfyän näfjbeit tie tä ä  to* 

biötuffeffi m e n e te tä  eräällä  m a a tila lla  (£tetä=© uom e$ta , tn isfä  om is* 

ta ja , ntyt fotm en nntoben a ifan a , ain a  jonfun farjalefym änfä poijit* 

tu a , m u u ttaa  jälfeifet lehm älle ftyötätoäfft, ja  ennen ttu orofau b en  fu* 

tu ttu a  ftyöpifin täm ä n äm ä fuufyunfa; eifä ole ti la n o m is ta ja  foS faan  

^ato ain n u t, että elufat fiitä jaffaifitoat fyuonoSti, p ä in v a s to in  on fe 

tefmtyt niille fytytoää. lu ite n f a a n  ei ole foSfaan jälfeifet faitoettatoat 

a la s  tarfyafontaan, ftCCä fe fyaju, jofa niiben m äb ätesfä  lähtee, fa a tta a  

io a ifu ttaa  tt is f a u s ta  eti lointtSta tiin eisfä  lefymisfä.
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tullut moimaan, fillä fe »eri, minfä mafiffa iuietä napanuo* 
ran fautta eljfä foapi emästä, moi maifuttaa fen, että fe mä* 
httellen toipuu ja rupeaa hengittämään, ©aabaffenfa teuf}* 
f o ja rupeemaan hengitystiehän, fopti puhaltaa mäfjätt ilmaa 
mafifan fieramiin laittapa taputetaan fitä hiljaa fi/lftluiile.

Joifinaan tulemat fitiönfalmot ulos l;eti mafifan pe* 
rästä, imeläpä joSfuS ennentin. SöDthöSfin faattaa tapahtua, 
että fifiö tulee ulos Monaan fuljettuna falmoihin, jolloin 
nämä puljfeamat mafifan potfimifeSta; taiffa, jos lehmä on 
irrallaan, onnistuu el)fä fen repiä ne rif f i hampaillaan, 
äöaan joS ei fuinpifaau onnistu, tufehtuu mafiffa ja fuolee; 
jos ei, näet, apua ole, jofa fiireeSti aufaifee falmot. llfeim* 
misfa fohbin tulemat fuitenfin fatoot ulos maSta 2 jopa 8 
tuntia mhöhemmin famallaisten puferruSten (jälfifipujen) 
maifuttaeSfa fuin f^nnyt f̂feSfäfin, ja näitä fatooja jano* 
taan nt?t jälfeififft.

£el)utcnt fjoito poifimifcu perältä.
9Jiiben tornien maimojen maifutuffeSta, mitfä lehmä 

ft)nuptt)ffen aitana on faanut färfiä, on fe enämmän tai 
mähemmän uupunut ja heöä. Sudesta juoffee aluSfa »e* 
renfefaista, fittemntin malloista limaa. Jämä tila feStää 
4 ja 5 päimää, jona aitana lehmä on huolella hoibettama. 
£ähän fuuluu: lempeä piteleminen, runfaat oljet, »aromi* 
nen miluStumifeSta ja tyngästä, Ijienot ja hh^ät heinät; 
mhösfään ei faa liian m aikain antaa fille moimafaSta ra* 
»intoa (jauhoja ja mallasjuomaa), marfinftn joS lehmää 
ennen ehthmifen aitana on niufemmaSti ruofittu, fiitä moi* 
mafaS raminto tänä aitana faattaa maifuttaa pahoja feu* 
rautfia, niinfuin poifimisfuumetta, poltetta utarisfa h- m. 
SDtieto mallasjuoma toäljiSfä määrisfä ei fuitenfaan tee hait*
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taa. SOtpöSfin on toälttäminen fylmää juomatoettä, etenfin 
ennenfun levinä en perffautunut, f. o. emien jätteiden uloS* 
tuloa, fillä femmotnen fylmä juoma faattaa toaifuttaa, että 
jälfeifet, futen fanotaan, jäätoät.

Söaftfau |oito poiftmtfen perästä.
Ufein tuulee toalitettatoan h<*ufaluutta toafifan ênftirt 

faamifen fuljteen; fuitenfin riippuu tämä hanfaluuS ufeim* 
miSfa fô bitt toääräStä t;oibo8ta, jofjonta taafeu on fyynä 
tietämättömyys ja toanljat toaleluulot.

SBaSta fyntynyt toafiffa on märtä ja puleutunut fit* 
feään, Hiljallaan toerhoon, niintä emä ufeimmiteu hatut* 
faaöti nuolee pois, josta tätä ei ole estäminen, toaatt päin 
toaStoin fiihen yllyttäminen, fillä fe on terveellistä fefä toa* 
fifalle että lehmälle. äBafifalle fentähbett, että fe pääfee 
tuosta niljafaSta toerhoStaan, lehmälle fiffi, että nuoleminen 
toaifuttaa happona toatfanpurfeena. pelätään fyllä, että 
lehmä on enämmän ifätoöitoä toafiffaa, joS fe faa fitä ttuol* 
Ia, fun fuitenfin, niinfuin rneisfä on yteifeöti tapana, ne 
fen perästä toifistaan erottetaan ja toafiffa juottamalla fiu* 
luSta elätetään; toaatt en ote foSfaan huomannut mitään 
merfittätoää eroituSta täsfä fohbett. Söafifau nenä ja fuu 
otoat Ijeti perattatoat limasta haalealla toebellä, ja emän 
lopetettua toafiffaa nuolemasta taiffa foljbaStaan, joS fillä 
ei fiihen ole halua, eroitetaan toafiffa emästä ja faatetaan 
puhtaafen, fuitoaan, lämpimään ja etenfin höngättömään paif* 
faan, hierotaan johonfin määrin fuitoaffi ja peitetään jolla* 
fin nutulla. Jähän fopii hhtoin fäffi, johon pannaan fofo 
toafiffa paitfi pää; fitten fibotaau fäfinfuu fitnnt, jott’ei 
toafiffa potlimifillaan ja yvityffillään noufemaait pääfe uloS 
fäfistä; fuitenfaan ei niin lujaan, että fitomuS jollafin lailla 
furistaa faulaa.
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Sföasta fyntyneen toafifan forfat otoat luarugtetut toat* 
foifilla, pehmeillä, fartoentapaifiQa pibennyffillä, jotta to e* 
täytytoät forffien alle ja joiben tarfoituS on eötää toafiffaa, 
nttnfautoatt fun tämä toielä on fifiönfaltooisfa ja fof?bn§fa, 
toahingoittamaSta näitä potfintifillaan. ©ynnytyffen perästä 
taafen on näiben pibemtysten tarfoituS enftmätfinä aifoina 
fuojata forffta. ©entähbett on turhaa, jopa toahingollista* 
fin, riistää pois, niinfuin ufein tet;bään, tätä forffien peitettä; 
tämä on päinvastoin toähitellen fulutettama pois. Söafi= 
falle on toaruStettatoa puhbaS, fuitoa, jotenfin lämpöinen ja 
toiimaSta toapaa otopaiffa, fiUä mitään et toaifuta niin pat* 
jon toahinfoa fuitt foSleuS, toiitna ja fiitoottomuuS. $utnfa 
ufein foljtaa fuitenfin farjatarhaSfa, läljeöttyeSfään toafiffa» 
juonetta, mätäistä, pahanhajuista töyhfää, ja että femmot* 
fen hengittäminen toaifuttaa toahingollifeSti peiton toafifan 
tertoeyteen, ymmärtää, joS toähänfin ajattetee, itfefufin.

ÖJlitä toafifan eläffeefen tutee, niin on tämä toarfitt 
tärfeä feiffa. SEBafifan pitää toäfttämättömästi faaba let;* 
män raafamaitoa, ja tämä niin lämpimänä fuin utarista 
tulee fefä riittatoäsfä määräSfä. SRaafamaito toaifuttaa ter* 
toeeöifeSti toafifan mahaan ja ebistää enfimäifen, fitfeän, n. f. 
fuotifitan lähtöä, jonfatähben toafifatfe, niinfautoan fuin 
emättä on raafamaitoa, on annettatoa tätä ratoinnoffi. 2Sa* 
fifan pitää myösfin toaSfebeS toätttämättömästi faaba juo* 
ntanfa niin lämpimänä, fuin maito ott heti lehmästä lälj* 
tiesfä, fillä muutoin tutee fifiö toetelätte mahalle. SDtitä taafen 
fen maibon paljouteen tutee, mifä toafifalle etifimäifet ferrat 
on annettatoa, niin pelätään yteenfä fotoaSti annettatoan lii*  
faa. Sftuutamat antatoat enfimäifen ferran ainoastaan 1 ä 2 
jumprua, toifet 1 ä 2 forttelia ja tifäätoät fitten toähitet* 
ten. äJtinun toaStuStamaton ajatuffeni fuitenfin on, että 
monta fertaa enämmän toafifoita on fuollut tiian niufaSta
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fuin liian runfaaSta ruo’aSta enfimäiftSfä aterioisfa. ffiaan 
eipä liioin ole fauman miimptteleminen, ennenfun annetaan 
enfimäinen ferta, fillä fiinä tapauffeSfa myönnän, että ma* 
ftffa ferraSfaan faattaa fpöbä enämmän fuin fiile fypöbpllistä 
on. 3oS jätetään mafiffa fatyben feSfen emänfä fanSfa, niin 
näfee pätien ufein jo puolen tunnin perästä, riimeistään 
talien tunnin tututtua, noufeman jaloilleen, ja mifä on fyä* 
nen enfimäinen tpönfä? ©e, että tyän, joS tointa mielä fyor* 
jumin aSfelein, etfii emänfä utareet faabaffenfa näistä enfi* 
mäifen mäettimenfä. Suonto itfe on meille fiten ohjelmana, 
etfemme miimpttelift liian lauman, ennenfun mafiffa faa 
enfimäifen aterianfa, ja filloin moipi armelematta antaa hä* 
nen juoba niin paljon luin tyän itfe tahtoo taiffa luin mitä 
lehmällä itfeflä efyfä on antaa; mutta joS mafiffa fpntpty 
illalla ja hänen tätytph obottaa feuraamaan aamuun faaffa 
ennenfun faa mitään ruofaa, taiffa päin mastoin joS päiten 
täptpp obottaa aamusta tai aamupäimäStä iltaan, filloin 
mpönnän, futen fanottu, että hän faattaa ft;öbä taiffa juoba 
itfenfä turmiolle. Sttinä en ole mielä foSfaan tuullut pe* 
lättämän, että marfa, faritfa, porfaS tai foiranpeniffa enfi* 
mäifen terran föifi taiffa ioifi liiaffi; mifft fiiS mafiffaa pi* 
betään poiffeuffena? äJJutta feiffa on juuri fe, etfei fufaait 
pibätä niitä etfimäStä ja nauttimasta ramintoanfa niin pian 
tuin itfe tähän maan pt;Stt;mät Äun mielä lifäffi ajatte* 
lee, että fifiön faSmaminen ja mauraStuminen fefä tiheä 
aterioitfeminen on forfeimmillaan elämän aluSfa, niin on fen 
mäfyemmän ft;ptä pibättää eläintä fen enfimäifeStä rämin* 
nosta, ©eiffa, josta mielä on olettama tarffa maari, on 
juoma^aStian puhtaana pitäminen, fillä joS ei astiaa jofa ferta 
pudisteta, niin ftynnpttää mitä mä înfin maibonjäämtöS l;h* 
min pian happoa, jofa heti hapannuttaa uuben maibon, mifä 
taabetaau astiaan, ja maifuttaa fitten metelän mahan ty. m♦
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QoS nyt pannaan yhteen mitä ylempänä en [anottu 
mafifan tyoiboSta tämän enfimäifinä elinpäiminä, niin on 
ô je näin fuuluma:

Sinua emän nuolla fifiönfä; hiero ja peitä mafiffa, 
jotta yän pian f uimaa; yanfi hänelle puijbaS ja fuitoa le* 
popaiffa, toapaa miimaSta, foSteubeSta ja yaifetoiöta höy* 
ryiStä; anna hänelle emänfä raatamako; juoma anne* 
taan hänelle niin lämpimänä fuin fe utarista tulee, tyl* 
täifeSfä määräSfä, mähintäin folme fertaa päimäSfä; äläfä 
miimyttele liian, ennenfun enfimäinen ateria annetaan; pibä 
juoma*aStia puhtaana.

Söiaöifia afemia fifiöfia.
©itiöllä on yllämainitusta tuonollifeSta afemaSta monta 

eroamaa afentoa, jotfa jofo maifeuttamat taiffa fotonaan 
tefemät maybottomaffi fifiön lähtemifen ilman thmifen aumt* 
ta. ©emmoifet miallifet afennot fyntymät jofo 1) fiitä, että 
fifiö, nfeimmiten mähaä ennen fynnytystä, liifuntojenfa fautta 
joutuu femmoifiin afemiin, mitfä liifunnot taafen ufein tu* 
lemat fiitä, että eraäfuun aufeeminen miimyttelee; taiffa 
2) liian pian fattumista tornista limuista, joiben maifutuf* 
feöta jofu ruitmtinofa, niinfuin pää, toinen taiffa molem* 
mat etujalat, eimät fyllifft pian ferfeä tunfeutua fynnytys* 
teille, maan jäämät jälfeen; taiffa on 3) foto fifiö itfe fu* 
teumifenfa aitana joutunut määrään afemaan, efim. perä* 
puoli, pään fijaSta, fohbun fuu&un päin; taiffa miimein 
4) liian marhaifen ja äffinäifen amunannon johboSta, efim. 
fiimaalta metämifellä etujaloista, futt pää ei mielä ole toh* 
bun fuun läpi ferjennyt tungeta lantioon.

(Ennenfun mihinfään apuun miipyneeSfä fynnytyffeSfä 
ryhbytään, maabitaan muutamat malntistamaifet toimet, jotta 
täSfä tahbon mainita:

^aiffa, misfä lehmä fetfoo, maruStetaan tuimilla pehfu* 
oljilla, jotta lemitetään niin, että lehmä tulee feifomaan 
maatafuorana; ja joS paiffa on, muiben lähellä feifomain 
lehmäin täht>en, ahbaS, niin omat itämä muutettamat pois,

2



fefä tilan Ijanffimiöta marten että feutähben, etfeimät itämä, 
joS omat tiineitä, meren Ijaifun y. m. maituttimeu lautta 
faatettaifi mittaamaan fitiöitänfä. 9)JyöSfin on hunfittama 
ja m aralle pantama tjaaleaa mettä, öljyä tai faipuaa, ln= 
jaa nuoraa tai pienoja föyfiä, fuitenfin hieman täytettyjä, 
jotfeimät ole niin f anteita ja tornia fuin uubet. 9£iinifään 
pitäifi aina, fuuremntigfa farjafartanoi$fa ainafin, miSfä 
ufeantntin apua poifimifiSfa tarmitaau,olla märällä 1 tai 2 fyn* 
nytygfouffua fefä fynnytysmefara. ©en henfilön, jofa amun toi* 
mittaa, täytyy riifua faiffi formiSfa el;fä töytymäifet formuffet.
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Suma 2.

Sutoa 3. 

reefara.

leifata ja tafoittaa fyntenfä, joS eimät nämä en* 
nafotta ote fy lliffi lyhyet, pestä fäteufä puljtaiffi 
fefä moibeöa ne, marfinfin ihofefi, ja foto fäfi* 
marfi jofo öljyllä, rapuSfalla (fuotaamattomalla 
moilla), muulla puhtaalla raSmalla taiffa jolla* 
fin nätjäifellä aineella, efim. pellamanfiemen* 
limalla tai haalealla mebellä ja faipualla taif* 
fapa ehfä paraimmtn faffau*fuomalla. Säällä moi* 
telemifetla tarfoitetaan fefä helpompaa tunfeumiSta 
fynnytysteille että myösfin fäben ja fäfimarren fuo* 
jelemtSta niistä mahingoista, mitfä pitempi miipy* 
minen noisfa ehfä tulehtuneina fynnytysjäfenisfä 
ja niistä fihoilemat nesteet maifuttamat, jotta faat* 
tamat fynnyttää helpompia tai pahempia rohtumia, 
etenfin jos fynnytystyö jo on feStänyt fauman tai 
mafiffa on fuotlut ja rumennut mätänemään.



«Selity 2 ja 3 tuuman.
^ m u a  2 :  1* 2|  jalan  pituinen rau tafep p i, jonfa toinen p ää on ma* 

ruStettu  fäbenfijatta ja  toinen mäännettty 3  tu n m an  Ie* 
tD^ifeen fouffuun. Äätytetään fem m oisten often, eftm. pään  
ja  jalfojen , utoStoetäm ifeSfä, joihin ei pääfe fäfin fiinni. 

f  utoa 2 : 2 . 2 i  tuu m an pituinen fontin . ÄätytettäeSfä p iste tään  fe 
fifään efim. fortoan ta fa a , fifem pään film äfulm aan fuun* 
pohjaan j, n . e.

$utt>a  2 : 3 . Sftoin toiiben tuu m an pituinen faffiufertainen f ouffu. $aty* 
te tään  liittäm ättä  femm oiftin ofifyin, jo is ta  m ielii toetää. 

$ M o a  3 . 2 |  ä  3  jalan  pituinen, ^äty tetään  fo!o m afifan taiffa
jonfun fen ofaan tafaifin4tyffääm ife$[ä.

9]fyt rtyfjttyty auttaja tarfaStamaan, joSfo mitään estettä 
on ebê fä ftyuntyttySjäfenten puolesta taiffa joSlo jofu toiaUu 
nen afema filiötlä on ftytynä miipfyneefen ftynntyttyffeen. Jätä 
marten afettaa fyän fätenfä maajan eli liilan muotoon, pan* 
nen laiffi formeupaät toteen, ja tunfeaa fyiljaa määntämällä 
liiffeellä -fifälle tuppeen. 3oS tämä fuitenfin maifuttaifi lo
mia fupiStuffia ja puferruffia, niin pibetään fäfi, enempien 
puferruSten tt>äfttämifeffi, aiman raufyaSfa, luuneS nämä 
omat tauonneet, jonfa perältä tunfeuminen eteenpäin jatfe* 
taan, ja joS nuo tempomaifet limut uuheltaan ilmeSttytft* 
mät, on ntytfin pfyfätybtyttämä lunneS nämä f)erlenemät. 9?tyt 
tutittaan tuppi ja lofybuufuu; jo$ tämä mielä on fuljettuna 
tai ainoaltaan mäl)in määrin amattuna ja fen fauta ajoi* 
fen a ulottuu fifään tuppeen, niin ei poifiminen mielä ole 
ebeöfä, ja faifen enämntän tarfaStulfen on loppuminen lun* 
ue$ marfinaifet ffynntytfysfimut ilmestfymät, ftttä tarfaSti on 
marontinen, etfei femmoifen tutfimifen f antia alfanutta ffytt- 
nfyttyStä joubuteta tai, mifä on mieläliu pahempi, faateta 
liian aifaifiu tapahtumaan. SJJainitfimme ylempänä, että 
matefimut faattamat ilmepä jopa 1 k 2 muorofautta 
ennen fuin marfinaifet ffynntyttySfimut atfamat. Suitenfin faat* 
taa mböSlin tapahtua, että poilimiSaila on läfiSfä jaftynntyttyS* 
limut fätyuniSfä, maiffa lofybunfuu on fuljettuna; täfjän futluun 
on ftytynä jofo fatunuainen fuonenmeto taiffa fomentuminen eti 
liriseminen, mietäpä oifea fyf)teen4a§maminenlin. äöarfinai* 
fia ftyuntytfyStipuja ei faata eroittaa matelimuista muutoin luin 
fen lautta, että miimemainitut jonlun ajan perästä loppu* 
mat, enfinmainitut ei. ©uonenmebon fattueSfa, tätytfyty to*
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fea poistaa tämä Ijaalean pellamanfiemen*feitoffen, famo* 
milli* eti 3ufjamtuSfitffa=meben taiffa Ijammasyeinä (hyoscya- 
mus niger)=feitoffen ruiöfuttamatta tuppeen ja peräfuoteeit 
fefä moitetematta foljbunfuuta öljyttä, jonfa perästä tunfeaa 
yljbetlä tai fatjbetla formella emäfuufyun ja niitä ternittä* 
mätiä mä̂ iteöen mätjentää tämän, funneS faapi fifätle foto 
fäben, jolloin ufeimmiten fuonenmeto Ijetfenee ja fymtytys 
fäy laatuun. Stäsfä on fuitenfin marominen, etfei ennen 
aifojanfa pilata fiftönfalmoja, jos nämä mielä omat eljeät. 
ftofybuufuun fomenturnifia eti firistymtfiä ei fitä mastoin 
moita muulla tamoin fuin että pienellä meitfeöä tefee leit* 
fauffen eli tomet fol;bunfuuu ylä* ja fimufyrjtin (maan ei 
alafyrjään, fillä joS leiffauS menifi foljbunfeinän läpi, niin 
muotaifi limaa ja fietlä fyntymää mättää maljanfepän) ja 
fitten formilla ja fofo fäbetlä yllämainitulla tumalla lait** 
taa foytataifen fuureit auton. Grnnenfun femmoifeen leit; 
fautfeen ryfybytäan, pitää fuitenfin panttia itfelleen täybel* 
linen mafuutuS fiitä, että foljbunfuu tobeöafin on paffuun* 
tunut eli firiStynyt.

loinen fô ta, jofa emän puolesta faattaa esteitä ete* 
Ijen taiffa fotonaan tefee fynnytyffen mal/bottomaffi, oit niin 
fanottu fol)bun*fetffauS, jofa on fitnä, että foljtu fääntyy 
pituuS*namattinfa ympäri jofo f  fervoSta jommatlefummalle 
puolelle, jotta yläfeinä joutuu toifetle ja alafeinä toifelle 
puolelle, mitä fanotaan puolifeiffautfeffi, taiffa { ferroSta,. 
jotta foljbun yläfeinä tulee alaspäin ja alafeinä ylöspäin,, 
jota fanotaan fofofeiffauffetfi. StutfieSfa tupeStapäin tapaa 
foljbunfuun, joyott pääfee tunfeumaan ainoastaan yybellä 
formella, fierteifeSti eti ruumintapaifeSti mäännettynä jofo 
oifeatle tai mafemmalle puolelle, ja täljäit määntymyffeen on 
tuppi enämmän tai mä̂ emmän ofatlifena. £utfieSfa myös» 
fin peräfuoleSta, jofa falmoilla on yijbeSfä tupen fanSfa,
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tapaapi tämän enämmän tai toäfjemmän käännettynä toi* 
fette taiffa toifefle puotette.

Välitä foljbun kääntyminen eti feiffauS on poistettapa 
eti toäännettämä jätteen, ennenfun tynttytyffeStä mitään koi 
tutta, ja tätä foetetaan toimittaa fiten, että itfe tefyrnä tään* 
netään maStaffaifette fuunnatte. £ätä marten pannaan en* 
fiffi teljtnä, jalat fibottuna, ifetätteen, tafapuoti letoin for* 
featte, jotta fotjbutta ja fen fifättöttä on parempi tila. 3̂a* 
raS fetno, faabaffettfa tietää mitte puotette teljmä ntyt on 
fäännettäroä, on fe, että tuntee fäbetlä tuppeen ja, lehmää 
t;itjaan fääntäen oifeatte tai toafemmatte, tutfii, mittoinfa 
määntyntyS tt>ä§än aufenee teai tujemmaSti fiintyty; joS au* 
feeminen tapahtuu lehmää oifeatte fäännettäeSfä, niin pitää 
fääntämifen fäfybä famatte puotette, taiffa päin loaStoin. Otfe 
fääutäminen toimitetaan tjieman jfyrfättä ntyfätyffettä, jotta 
jalat fuoraan*tytöSpäin*afemaStaan tulemat maahan. s$ait’ 
fitä, että fen fyeitfitön, jofa on tarfaStanut tuppea, on pitä* 
minen fättänfä fietlä ja fiettä fofeminen auttaa toääntyntyf* 
fen poistumista, niin pitää toifen, molemmat fäbet tetoitet* 
tynä maljan utfofetnää leaSten, tyfätä maStaan eli îtjaa 
tökätä fifiö toifette puotette juuri fääntämifen tapaljtueSfa. 
3oS ei jätleen*toääntäminen onnistu, toaiffa fääntäminen 
ufeat ferrat uubistetaan — joSfa on toaarinottaminen, että 
jättöjä tafaifinnrietäeSfä eti ijtöSnoStettaeSfa, tämä teljbään 
Vitjaan ja »arotoaifeSti, jo(t’ei teääntäntyS, joS fe tjieman 
on fätyntyt auft, uuhestaan mene fiinni —, on paras, että 
foljta rtyljbtytään leljutän tappamifeen. SDIaljbotliSta on tyllä, 
että tê mä tutee tertoeeffi ja ftymtyttää loafifan, jonfa pe* 
rästä fe on ruofittaira ja fitten tapettava, fittä fe on tttyt 
tyfenemätön enää fifiöimään, mutta fen päättämifeen, joSfo 
lemmoista on foettaminen, leaabitaan tytoempää taitoa tää* 
ifetieteeSfä fuin mitä »oi otaffua etäinomiStajatta otetoan.



SBinttifia afernta fifiön päättä.
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Suit'a 4,.

$ään (uonnottifeSta afemagta, etujatlain päättä, ilmesty* 
toät monet, faapi fanoa ufetmmat, poiffeuffet, mutten ruumiin» 
ofien otteöfa oifeaSfa afennoöfaan. 3a nämä poiffeulfet omat 
fitnä, että pää on painunut toaffepäin toifette taiffa toifette 
puotette, p(ö§ fetätte päin, taiffa ataöpäin rinnatte. ©ptyna 
näihin miatttfitn afemiin on, paitfi muita, luten jo fyfern* 
pänä mainittiin, tarpeeton, liian herainen ja tiian äffinäi* 
nen toetäminen etujaloista, näiben ifmeSttyeSfä, jottotn pää 
ei ennätä feurata, maan taipuu taaffepäin. £uffte8fa tun* 
tee, että tofin molemmat etujafat, maan ei pää, omat faa*
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puneet ftynnfyttySteille, ja että fofo fifiö on ê tint>t niin fan* 
luaS fuin faartunut fauta myöntää.

©tynnfytfyStä ebiötettäeöfä tämntöifiSfa tiloiSfa, on rfyljbtyt* 
tätoä fenraattriin toimiin: enfifftfin fiinnitetään etujalfain nt)S* 
tönitoeliin (forffien lähimmäinen niteet) öljyllä tooibettu nuora 
tai (netto fötyfi; fitten afetetaan forfea alutta lehmän tafa* 
puolen alle, jotta pään fääntämifelle tutifi enämmän tilaa *), 
jonfa perättä, fäfi fanfaa tai rintaa »aStaan, fifiö ttyfätään 
tafaifin niin fautöaS fuin maljbollista, petfäämättä fitä, että 
nuo jo efiintulleet etujalat ja ofa niityin fiinnitettyistä nuo* 
rista menemät fifään, fittä nämä toiimemainitut omat juuri 
toimitut jalfottyin fitä toarten, että nämä fitten tretätnifellä 
faataifiin ftynnfyttySteille. Jämä alustaminen ja tafaifin* 
Ityffääminen riittää toifinaan tyffistään pään faattamifeffi 
oifeatte paifalte, mutta joS ei niin ote fätynfyt, on pää etfit- 
tätoä, jolloin ei tartu itfe fammoa tunfeumista fifään fofo
fäfitoarrella. Sun pää on faatn fäfiin, pitää foettaa faat* 
taa fe oifeaan afetnaanfa, tarttumalla fitä ntSfaan, alateit* 
faan, turpaan, taiffa, fäfi pään alla, nostaa pää tylöS, afian* 
fjaarain mufaan ja miten tuntee pään paratyiten fääntty*
toän. Sun pää fiten on faatu oifeaan afemaanfa, ei utit*
tään mofomin faa fiitä tyelttyä, fillä filloin joutuifi fe jäi* 
leen entifeen afemaanfa, »aan on fe, famaSfa fun ntyt Ijil* 
jaa mebetään nuorista, jotfa otoat fiittni etujaloiSfa, faatet* 
taloa näiben fanSfa fifään ftynntyttjSteiHe.

9tiin mutfattomalta fuin tämä tttyt näyttää, ei f e fut= 
tenfaan ole nitn tyelpoSti tetytty fuin fanottu. Suitenfin tatj* 
bon huomauttaa fiitä, että pienimmätfin fotybat fefä jo an*
netuisfa että feuraatoaifisfa oStoiitoiSfa omat leaarinotet*

* )  S aifiS fa  fot)bi«ia, iottcin jo lu  ruutn iin ofa en fäännettäm ä ta i  

o je n n ettav a , en täm m öinen forfea a lu s ta  peräpuolelle » ä tttä m ä tö n .
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takat*), \a että tofirt pifainen, maan Ijätäilemättä annettu 
apu koipi paljon maifuttaa; fuitenfin tulee olla karuStet* 
tuna arvaamattomia ja takalla taiffa toifella poiffeakia 
fofytia karten.

©aattaaffenfa paremmin toimittaa ketämistä päästä, 
jopa jo ennenfin ketääffenfä tätä taaffepäin painuneesta 
afennoStaan, fäp fiiunittää pljben tai faffi, lujaan nuoraan 
liitettyä, ffynnfytpsfouffua (!f. fik . 18 fuk. 2: 2.) niS* 
faan, fulffulafeen taiffa fifempään filmän*nurffaan, kar* 
finfin joS kafiffa jo on fuollut. (tontun fiinnittämifeStä 
alempaan leufaluu^un ei ole mitään fypötpä, fillä tämä ei 
feStä, kaan repiää fjeti riffi.) £aiffa fäppä mböSfin nuo* 
rasta tefjbä paula, jofa afetetaan kafifan niSfaan ja pmpäri 
pään alemman of an, tai, mifä kieläfin on paljon helpompi, 
nuora, mpöSfin paulan muoboSfa, tafaleufaluun tympäri.

3oS pää on painunut alaspäin molempien etu-jalfain 
käliiu ja kenpneenä faukaS taaffepäin, jotta turpa on jou* 
tunut nakan tienoille faaffa, niin on lefymä fäännettäkä fe* 
lälleen, mifä ufein auttaa pään uloSketämiStä. 2ftpöSfin 
joS pää on fiku*afemisfaan, on lefymä toifinaan fäännettäkä 
toifelta puolelta toifelle* $ään ilmifaantia ebistää fefin, että 
auttaja ulfopuotetta painaa lennän mafyafehtää fupeeSta.%

3oS pää taafen on fääntpnpt plöspäin, niin fäp pään 
afemaa parantaminen fiten, että peräfuoten fautta paine* 
taan kafifan turpaa kaSten. KaifiSfa tapauffisfa on pe* 
räfuoli tpf)jennettäkä, joS fe on täpnnänfä fokaa fontaa.

Siman fifiötä Ipffäämättä niin faukaS fuin madollista 
fifäöe lohtuun ei mitenfään faata pään kiallista afemaa

* )  Joibenfa täljben ferro tu t n e u lo t  o tta t to aarin otettato at, 

citr>ät a in a tä sfä  pieuesfä teoffeSfa ole m ain itu t, jo tt?ei f irja  joutuift 

litan  latoeafft.
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ojentaa, ja tämän täptpp tapahtua fiCfaifaa fuin puferrutfia 
ei ole.

£äStä latleSta Ruotimatta tapahtuu fuitenfin, etfei päätä 
faaba oifeaan afemaanfa, varfinlin joS fifiö jo on luottut, 
ja filloin ei ote muu neuvona fuin toifen taiffa molempien 
etujalfain uloSottaminen, ja tämä tepbään feuraavafla ta* 
matta: huorat, jotfa jo ovat etujaloisfa, pibetään ppä pai* 
loittaan, taiffa, joS ei niitä ole, fiinnitetään {alfoihin joten* 
fin lujat nuorat; fitten ratfotaan npSlöStä eli fääriluuSta 
lähtien aina rintaan faaffa napta aufi, ja tavaflifeSti fää* 
ren fifäpuolelta; joS ratfoja fitä paitsi ppstpp tefemääu 
poilfileiflauffen jäätte rintaan, eroittaaffenfa tavat rinnan  ̂
alutfeSta, niin fen parempi*); fett perästä nyljetään napfa 
irt i alapuolilta ofista, minfä fuureffi ofatfi faattaa toimit* 
taa formitta; tarfaSti on vaarinotettava, että napfa irroi- 
tetaan ppviu IppnäSpään fopbalta; nt)t tepbään tepä feS* 
fette npstön eli fäären napaa, jotta napfa fofo fääreStä läh
tee, ja irroitettuun napaan fiinnitetään nuora. Mainitun 
fepäleiftautfen, eli näljän ratfomifen plfpmpäri, tefevät nto* 
uet faiffeitt enfiffi, mutta nplferninen täp pelpommaSti, joS 
f e tepbään viimeifeffi; ainafaan ei ote fitä peti tefeminen 
täpbelleen. Söipboin irroitetaan ja vebetääu utoS, ufein 
lapben, loimen miehen voimatta, lujasti vetämättä jalloipiu 
liinnitetpiStä nuorista, foto etujatfa ja lapa, mutta fuojel* 
lalfenfa lepmää vapingoittumaSta tai färfimäStä femmoifeSta 
jprläStä vetämifeStä, täptpp leiftaajan, fäfi VaSteu filiön 
rintaa, pibättää tätä. @pp fiipen, miffi fofo etujalfa, pleenfä 
niin pelpoSti, faatetaan Vetää irt i ruumiista, on fe, että 
lapaluu ei ole ppbistettp riunanaluffen fanSfa millään nivel*

* )  3 o §  ei ote faatatoiSfa I ty l^ te r ä iS tä  tte is tä , fä ä ritä ä n  pitem pi 

toeitfi rofytimiin ta i liin aan  niin että a in o astaan  tnu m a tn tfaim esta  
jä ä  p aljaaffi.
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liitteettä, toaan ainoattaan liljaffilla eti jänteretttä, ja nämä 
repiätoät fifiötfä toavfin fjelpotti.

(Sittenfun toifett jalan fantfa on menetelty famalta ta* 
n>oiit, etfttään pää efille, faatetaan oifeaan afemaanfa ja 
toebetään ulot famatta tapaa fuin tjttä on fanottu, mifä 
faiffi nt;t fäty paljoa fjelpommatti. Ulotföetämittä autetaan 
vetämättä nuoritta, jotfa otoat fiinnitettyt noidin etujaloitta 
ntyljetttyifjin nafjfapalafitn.

SBtaätfitt afcmia etujaloitta.
Cä̂ tnnä toiafltfia afemia päättä, on femntoifia etuja* 

loilla* sJiämä ovat fiinä, että jofo molemmat taiffa toinen 
etnjalfa eivät ole tunfeuneet tymtytySteiöe, vaan (epäävät 
Vääntyneinä taaffepäin jofo fofortaan ruumiin alla, tai au 
noaStaan foufiStuneina polvista, pään olleSfa oifeaSfa afe* 
ntaSfaan. 3oS pää ja efyfä toinen etnjalfa Vielä eivät ole 
fovan pitfälle tulleet efiin, ovat ne tyfättävät tafaifin niin 
fauvaS fuin maljbclliSta; fuitenfin fiinnitetään fitä ennen, 
joS jompifumpi etnjalfa on tullut, efiin, fefä, joS mafybollis* 
ta, pään ympäri nuoria, joista fitten fopii vetää. £aaffe* 
päin vääntynet jalfa, taiffa enfitt ptfi ja fitten toinen, 
joS molemmat ovat vääntyneinä taaffepäin, etfitään, jonfa 
perästä tartutaan fen tyfynäsvarteen, mifä Vebetään ebeS* 
päin funneS faabaan fiinni polvesta, jofa nostetaan tylös 
tantan fivutfe niin forfealle fuin matybofliSta ja niin että 
päästään jalan perimmäifeen päähän eti forffaan, jofa Ve* 
betään ebeSpäin niin että fofo fääri ojentuu, jonfa perästä 
lenffu pannaan tympäri ja tymtytyS toimitetaan vetämällä 
nuorista.

SBaifein f oi) ta täsfä tointeSfa on fe, että fifiö niin jtyr* 
fästi pinniStyt; tynitytySjäfeniä vasten noiben ufein fovien
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ftpujen jotjboSta; fentäfyben o» fäptettämä fpnttptpStoefaraa 
(ff. fito. 18 futo. 3.), jotta ftfiö tpfätään tafaifin, tattiapa 
fäp fatjben tjengen, joitta ei ote fotoan paffut fäfitoarret, 
tunfea fatnafla tertaa fotjtuun, toinen oifeatta toinen toafem* 
matta fäfituarretta, toinen ojennellen f ääriä, toinen ttyfäten 
fifiötä tafaifin. Stttöön täöfäfäärt fotjben untjoitettafo panna 
forfeaa alustaa tafapuoten alle.

Sftutta jo$ pää jo on fotonaan tuttut efitte, toaiffa rno* 
temmat etujatat owat fifättä, jotfei mitään tpffäämiötä ta* 
faifitt enää faata tulta fpfpmpffeen, ja t»afiffa jo on tuot* 
tut, mintuin tjänen »arfin pian faattaa fätybä täSfä at)taa$fa 
afemaSfa, niin nyljetään pää ja eroitetaan teiffaamatta fau* 
lasta; n Iljetti; itatjfa, jofyon nuora lujasti fiinnitetään, peit* 
tää jalat, jotfei itämä touffaa entää, haitta faatetaan npt 
ftfäätt, jatat ojennetaan ja »arastetaan nuoritta, jonfa pe* 
räötä Vetämättä näistä ja mainitusta, tuohon nptjettppn natj* 
fapatafeen niöfaöfa fiinnitetpstä, nuoralta fpnnptps täytetään.

3oS ainoastaan toinen jatfa on taaffepäiit painunut 
pitftn ruumista ja toinen fefä pää jo fautoaS eti f)pmut pit* 
lätte efiintuttut, niin faattaa, jos entän lantio on fuuri eifä 
toafiffa liian fo’ofaö, et/fä fpnnptpffen toimittaa lujatta mutta 
tafaifetta toetämifettä itman muitta mutfitta, mutta jos liian 
fuurta ttaStarintaa ilnteStpp, taitfa jos jatfa tuenpp ojeit* 
tuneena pitfin felfää niin on täSfäfitt rpfytptttinen pään 
poiffi4eiffaamifeen pttämainitutta tattalla.

SBiafitfta afeinta tafajatoiöa, fifiött muitten oöett 
luonttoötfeäfa afemaäfa.

SRuuten tuonnottifen afetttan nmttiteSfa, jolloin etujatat 
ja pää fefä ofa ruumista tutemat eftin, tapatjtuu fuitenfin 
toälistä, että tafajatat, fun nitben pitäifi ojentua taaffepäin,



28

päintooStoin jofo otoat foufistuneet poltoista ja Hutuista, 
jotta pofoinitoefet (reiftluun alimmainen pää) ottajat tt>aS* 
taan (autiotuvin ja ften ê tätoät faiffea enämpää efiintun* 
feumista, taiffa omat tafajatat ikääntyneet ebeSpäin ma* 
jfyan atte, jotta fov!at eli nystönitoetet faattatoat farnat 
enteet enämmätte efiin*tunfeumifeHe. 9tämä afernat oh)at 
maifeat parantaa, fittä ufeimmiten huomataan este ett toou 
baan araeöa femmoista afentaa toaSta ftttotn, fun jo 
fofo etupuoli on tullut efiin* 3Tätä et enää \voi faattaa ta* 
faiftn, eifä Itiöin ote mitään fijaa fäbelle tunfeuba fifään 
tt>ifaa parantamaan» Ufeimmiten fuoletoat fifiöt äffipifaa 
femmoifeSfa pinteeSfä, mutta toaStaffaifeSfa tapauffeSfa on 
fifiö, pistämättä nisfaau, tapettava, jonfa perästä fofo mu* 
mtS, niin pitfättä fnin fe on tullut uloS, leifataan poiffi, 
fuitenfin niin että ofa nahasta jääpi pitemmäffi, fefä fat* 
faistun felfärangan peittymistä varten että nuoran fiinnit* 
tämifeffi ttafyfapalafeen; fitten otetaan faiffi fifuffet uloS, ly* 
fätääu jälelle jäänyt ofa mumista pernan tafaifinpäin ja 
foetaan, pistämättä fäfi fifään, antaa tafajaloille taaffepäiit 
ojennettu afento. 3oS tämä onnistuu, toimitetaan uloStoe* 
täminen tuon nuoran annitta, jofa on fiinnitettynä nyljet* 
tyyn naftaan; täSfä on toaarinotettatoa, että vetäminen 
toimitetaan felfäpuolelta, |ott’ei ntayanayfa eifä fiten liioin 
nitouSlaSfoffet mene fireälle, tooibaffenfa myöntää tafajat̂  
fain ojentumista. 3Jtutta joS feino ei auta, niin faatetaan 
fofo mainittu, jälelle jäänyt tafapuoli niin fautoaS fô butt 
fifään, että tt>oi faaba fiinni enftn toifeSta ja fitten toifeSta 
tafajalaSta; näihin liitetään nyt nuorat, ja fitten toebetään 
faiffi uloS tafajatat ebellä ja toaarinottaen fitä, että fifiött 
maapuoli tulee alaspäin ja fyäntä oifeatte paifalleen, niin* 
fuin alempana föaStapäifeStä afemaSta ferrotaan.
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28 a$t<tyiHneti afcnta.
S u t ta  5 .

ffiaStapäinen afema on fiinä, että fifiö mataa tataja: 
fat ja ruumiin tafapuoli, eifä etupuoli, toljbunfuuta maaten. 
£ämä aferna tunnetaan ftynntytfySteiben läpi tunfeuneicen forf* 
fien afennoSta, jalfapoJjjat Juu, näet, länfeämät taaffepäiit 
ja ylöspäin ja toarpaat alaspäin, fefä tarf emmin tutfieSfa 
jalan niaeMiitteitä (fiuttuja), Räntää ja tafapuolta. 9)leenfä 
ou ftyllä mafybollista fifiölle ft)Utt;ä täSfä afemtcSfa, joS to» 
fin toaiteammaSti ja fuureutmalla tuSfalla, fenlin täljben 
että fe fätypi toaSta*far>oaatt, mutta epä*ebullifiSfa fol/bisfa 
faattaa tämä afema lätybä turtui toaaraHifefft, joafaiäljben 
on paras, että Ijeti täytetään apua. Gsmtenfutt mi înfääit
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vetämifeen ryljbytään, täytyy enfin tarfaSti tuttia, joSfo 
fyäntä on oiteafla paifallaan, f. o. fäämtettynä alaS- eli 
taaffepäin tafajalfain VäliSfä eifä ylös* ja taaffepäin taiffa 
jommallefummalle [imulle, joSfa ei f aa pettyä joStafin fifiön* 
laivojen ofaSta, Vaan on afia tutfittava aina jännän juu* 
reSta lähtien, fillä femmoinen jännän afema ei ainoastaan 
vaifeuta täpifulfua, toaan Voipi vahingoittaa fefä emää että 
fifiötä, ja joS niin tarvitaan, täytyy lyfätä fifiö fappaleen mat* 
faa tafaifin fo t̂uun, jotta jännän afema faataifiin oifeaffi 
©itten aljetaan jotenfin lujasti vetää fuoraStaan tafajaloiSta 
taiffa, ja jos niin on tarvis, niityin fiinnitetyistä nuorista, 
joten fifiö väfivallalla vebetään uloS; fuitenfin ovat täS* 
fäfin vaarinotettavat ne varofeinot, mitfä faifeSfa vetä* 
mifeSfä ovat välttämättömän tarpeellifet, ja joista jo ennen on 
mainittu, fipujen fiirufytamifen taiffa pibättämifen futyteen. 
SJiiten Ueneefin, täytyy aina tavantataa pyfäljbyttää Vetä* 
minen ja antaa lehmän levähtää ja faaba voimia.

äftutta myöSfin toifia feiffoja ilmestyy femmoifeSfa 
vaStapäifeSfä afemaSfa, jotfa paljon fitä vaifeuttavat, niin  ̂
fuin joS jofo toinen taiffa molemmat jalat eivät tule fifään 
fynnytysteille, vaan ovat ojentuneet ebeSpäin fifiön atle 
taiffa jyrfäSti foufistuneet fintuiSta, jotta ainoastaan öäntä 
taiffa ainoastaan tafapuoli on tarjona, jolloin fynnytys il* 
man avutta ei voi fäybä päinfä. SCäSfä ovat feurattavat 
fantat feinot, joista etujalfain väärästä afemaSta puhuen 
mainittiin, nimittäin forfea alusta lehmän peräfucten alle, 
fifiön lyffääminen tafaifinpäiu, jättöjen eli f äärien Vetämi* 
rteit efille ja varustaminen pauloilla tai nuorilla. StäSfä 
faattaa myöSfin faffi tyeufeä olla toinen toifelleen avullifena 
famalla tapaa fuin ylempänä etujalfain ojentamifeSta puljut* 
taeSfa on ferrottu, joSfa tyän, jofa ojentaa jalat, fofee, joS 
molemmat taiffa toinen jalfa mafaa fifiön ruumiin alla,
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enfiffi tuffimalla fättänfä ruumiin ja {alan mätiin faaba tä* 
män foufietetuffi tinttu- (poln>i)»taipeeSta ja fitten, taiffa joS 
jalat ennallaan otoat foufistuneet tästä nivelestä, niin pian 
luin mafybotlista, faaba fiinni jalan alimmaifeSta ofaSta 
taiffa faiffia ennen »varpaasta ja foufistamalla ntyStönimeltä 
paremmin faaba jalfaa foufistumaan taaffepäin. ©itien me* 
betään fifiö uloS niinfuin tytlä on fanottn ja maavinotta* 
maila jännän oifeaa afemaa,

3)lö3=alafitt= eli fellä=afema
6.

on fe, joSfa fifiön felfä, (un pitäift olla fäännetttynä plöS= 
päin, on fäännettbuä alaspäin, jotta fen malja ja jalat omat
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{äännettynä emän felfään päin. £äsfäfin ilmestyy monta 
poiffeuSta, ja ufeimmiSfa on avunanto Välttämätön.

a) Selfä=afema pää cbeöä.
Ufeimmiten ovat tämmöifeSfä afemaSfa jalat tulleet 

efiin, mutta pää on enämmän tai vähemmän painunut taat= 
fepäin; ja afema tunnetaan tofin jo fiitä, että jalat ponnin 
taroat forfealle ylöspäin, varpaat alas* ja jalfapotyjat ylös* 
päin, mutta varman Valuutitlfen afentaSta faapi ainoastaan 
täybeUifemmän tutfimifen avulla, ©ittenfun täSfäfin fyeti 
on fiinnitettp nuoria jalloityin, lytätään nämä niin fauvaS 
tuin matybolliSta tataifiu, jonfa perästä toetaan faaba toi' 
meen tääntymystä oifeaan afemaan, fiten että fänunenpöy* 
bällä painaa alaS toifen taiffa toifen enämmän ylöspäin tään* 
netyn lavan, famaSfa fun auttaja jaloista vääntää vaftffaa 
famalle fuunnalle, jotta ainafin fivu*afema faataifiiit, fillä 
fiifyen faattaa jo tyytyä; täSfä fopii myöSfin tääntää taulaa 
ja päätä tarttumalla faulan yläreunaan, painaa emän ma* 
tyaa ulfo f̂einälle, tääntää tyäntä toifelta puolelta toifelle j. n. e. 
-3oS taula ja pää on faatu ojentumaan, toimiietaan fynnytys 
ebellämainituilla feinoilla,maatfoon Vafiffa felällään taiffa jom* 
mallafujnmalla fivulla,tai joS täyfi f ääntyminen on onnistunut. 
(SbellifeSfä fotybaSfa on lefyrnä, jalat fibottuna, fäännettävä fe* 
laiteen, joten vafifan efiintuloa paljon ebiStetään. SJtutta joS 
ei fovimmaHafaan ponniStuffella täten faaba fynnytystä fäy* 
mään päinfä, niin täytyy jalat ottaa uloS famalla tapaa fuin 
fifiön pään viallifeSta afemaSta pufyuttaeSfa onfanottu. £ämä 
fun on tetyty, etfitään ja uloSVebetääu pää fefä fitten taula 
ja rinnan*aluS, mutta fun tafapuoli nyt ei Voi tulla efiin, 
ylöS^alaifeSfa afemaSfa fun on, tartutaan tyäppääfen ja rintaan 
ja fäännetäätt, VitfallifeSti ja varovaifesti vääntämällä, Va* 
fiffa niin, että felfä tulee ylöspäin taiffa ainafin jomalle*
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tummalle fimulle, joS ei tämä jo ennen ote onnistunut. 
Sietämistä jatfetaan fitten, jolloin tamallifeSti toto tafapuoli 
t;etpoSti tulee itloS, joS eimät tafajalat ole määnttyneet niinfuin 
niteen miaQifeSta afemaSta pufyuttaeSfa on mainittu.

■3oS alusta toinen taiffa molemmat etujalat eimät olifi 
tulleet efiin, niin on tietysti tämä enfin forjattama.

fo) @elfä=afenta tafapuoli ebettö.

3)il)öSfin täSfä afemaSfa tulemat tafajalat tamallifeSti 
efiin, mutta itfe tafapuoli ei moi fylöS*ataifeSfa afemaSfa 
päästä ilmi. ‘'PintapuolifeSti fatfellen näftymiä forffia taaffe* 
ja ylöspäin fääntfyneine marpaineen ja alaspäin täänttyneine 
jatfapoljjineen faattaifi niitä pian luutia luonnollifeSfa afe- 
maSfa olemiffi etujaloiffi, mutta täSfätin fol)ben on tarfempi 
tuttimuS päättämä afian.

Sun, niinfuin fauottu, mafiffa ei faata tulla uloS fylös* 
alaifeSfa afemaSfa, on ainafin fimu»afema toimeenfaatama 
määntämällä jaloista taitfa jäävistä, fittenfun nämä fniten* 
fin enfifft on maruStettu Huorilla ja niin faumaS fuin utal?= 
hollista faatettu tafaifinpäin. ©imu=fääntämt)S fun on teljtp, 
etfitään Jjäntä ja faatetaan, joS fe on poifteuStilaSfa, oifeaan 
afemaanfa, niinfuin maStapäifeStä afemaSta puljuttaeSfa on 
fanottn, ja ffynntyttyS toimitetaan niin mifemäSti fuin ntafy* 
hollista. 5täSfä on mtyösfin maarinotettama, että lef)ntä 
fäännetään felälleen.

£ämä jo itfeSfään pafya afema joutuu fuitenfin toifi= 
naan mielä pat;emmaffi, nim. joS toinen taiffa molemmat 
tafajalat eimät ote tulleet uloS, maan omat foufistuneet fin» 
nerpolmista taiffa fotonaan ojentuneina ebeSpäin. Säsfä 
tätyttyty, ennen annettujen perustusten mutaan, enfiffi ojeu» 
taa ja efiinmetää jalat, mutta joS ei tätä fäfy tefeminen, 
niin on, neumoaffeni, paras paifalla tappaa levinä.

3
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^oiHipäitten afema
on fe, joSfa Vaftffa lepää poiffipuofin, jo!o matta ja faiffi 
neljä jatfaa taiffa fetfä fäännettt;nä foljbunfuuta vasten.

(ibeltifeSfä foljbaSfa ovat jofo faiffi neljä jatfaa tifetlä 
toifiaan taiffa on toinen etujalfa ja toinen tafajatfa, jofo 
molemmat famalta taiffa toinen toifelta ja toinen toifelta 
puoletta (fulmiStaja*jatat), taiffapa i/ffi etujalfa ja motem* 
rnat tafajalat, tai fyffi tafajalfa ja molemmat etujatat taiffa 
viijboin pää (turpa) ja toinen taiffa molemmat tafajalat 
enämmän tai väljemmän tunfeuneet ebeSpäin ft>miVtt>Sjäfe= 
nisfä. ©emmoifiSfa foljbtSfa ei moi ftynnpttyS tapahtua il* 
man avutta, ja täsfä on tarfaSti varottava, etfei ereljbfytä 
etu* ja tafajatoista, fitlä muutoin tulee menettelemään ar* 
totolta, jolloin ei ote paljon toivomista, että tarfoituStaan 
Voittaa. (Snfin on fuitettfin tutfittava, joSfo etu* Vai ta* 
fapuoli on pernan lähemmällä fofybunfuuta, jotta fitten faat* 
taa menetellä fen mutaan. 3oS nimittäin etupuoli on tä* 
fjempänä (ne ofat, jotta jo eljfä ovat tulleet efiin, ovat 
varustettavat nuorilta ja lisättävät tafaifxn), niin vebetään 
enfiffi etujalat uloS ja varustetaan nuorilla, ja fitten pää; 
joS päinvastoin tafapuoli on lähempänä, niin vebetään ta* 
fajalat ja fyäntä ulos, ja ftynntytfyS täytetään niinfuin pään 
taiffa etujalfain viallifeSfa afemaSfa taiffa niinfuin vasta* 
päifeSfä afemaSfa.

3atfimäifeSfä toljbaSfa tunnustellaan Vafitan fetfää ja 
tutfitaan ntinifään, joSfo etu* vai tafapuoli on lähempänä 
läftHä. -3oS leljrnä fäännetään toifelta puolelta toifette ja 
fetälleen, niin faabaan joSfuS femmoinen muutos fifiön af e* 
maSfa, että ftynntyttyS voi fätybä laatuun.



Söiaffifttt itfeutia faffoififla.

35

Sutta 7.

9)?eibän fuuvemmat foti«etäimet, niinfuin Heinonen ja 
Xefyntä, faatoat: faffoifia l;arii'oin; ja otoat ffynnfytfyffet täöfä, 
jo8 fof;ta faffotöten afernat otoatfin luomtollifet, pifcettätoät 
maifeina ja tiettyni toielä toatfeampina, joS afernat omat 
toiatlifet.

taffoisten afema on totaflinen, joS ue tepääteät icieri= 
tieten ja tunfeutoat efiin famatla fertaa; täsfä tulemat fut« 
tentin ufein efim. toifen oifea ja toifen toafen etujalfa, taiffa 
toifen molemmat etujatat ja toifen pää efiin ftynnfyttySteille, 
taiffapa lepää toinen faffoinen oifeaSfa ja toinen maStapäi» 
feSfä afemaSfa tai tafajalat ebetlä j. n. e. fiuitenfaan et
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ole aina Ijetppo huomata, milloin tetjmättä faffoifet on, mtyöS 
fenfin tätjben, että tämä Jarmoin tapahtuu, joten ei juuri 
täljän moi maruStaita. 9}äin on afia efitn. fittoin, fun toi» 
fen faffoifen etujatat ja toifen pää tunfeumat efiin tyfjfaifaa. 
<3e tapa, jota täsfä on täyttäminen, perustuu ebettifeStä an» 
nettuitjin osmiittoiJjin, jon!a oljeSfa mtyöSfin on maarinotettama, 
että toinen eli mätjemmän efiintunfeunut fifiö ttyfätään tafaifin» 
päin fitPaifaa, fun toista eti enämmän efiintunfeunutta ote» 
taan utoS.

^älfeisten jääminen.
Niinfuin jo fim. 13 on fanottu, tätjtemät fifiönfatmot 

eti jätfeifet tamattifiSfa fofjbiSfa enftmäiSten 8 tunnin fu= 
UteSfa ftynntytpffen perästä, mutta jo 8 menee enemmän fuin 
mttorofaufi ennenfun eroamat, niin fanotaan, että jätfeifet 
omat jääneet, t̂ämmöinen jääminen on tjtyminfin tamattista 
raamaSeläintiSfä, maan ei liioin niisfä maifuta niin pahoja 
feurauffta fuin ntuisfa meibän foti»efäimiSfä. Ufein tätjte* 
mät jätfeifet mietä 7:nä ä 9:nä muorofautena itfeStään, 
mutta jo« ne taiffa ofa niistä jäämät paifattenfa 2:fft k 
3:fft miifoffi, jopa mietä enämmäffifin aifaa, jolloin ne mä» 
täneminä, fappateittain taiffa tjaifemana mismatta juoffemat 
utoS, faattamat feurciuffet fätyfcä tjfymin patjoiffi: maistele» 
mainen ffyöteljalu, fuorruffeifet farmat, mätjentfyntyt ja muut» 
tunut maibontufo (merenfijpfty), taintuminen ja joSfuS maS» 
täinen fifiöttömtytjS.

©tytyt jäffeiSten jäämifeen omat: misfauffet; tiian ma* 
rainen ftynntjttjS; tempomaifet fupistuffet foljbuSfa ja fofybun» 
fuuSfa; ftytmä juoma tjeti fpnnfyttyffen perästä; mtyösfin tiian 
maraiSta ttypfämiStä f;eti poifimifen perästä fanotaan ftyfyffi; 
jopa miefäfin puuttuma moima jätfeisten utoSajamifeen, jofo 
fyfeifen moimattomuuben maifutuffeSta taiffa fomatt ftynnfy*
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tpffen perästä, toarftnfin joS täsfä on fätytettty fopimatonta 
apua; taittopa toiintein jälfeiSten tytjteen»faStoaminen fotj» 
tuun. 3)fuutamina touoftna on jätfeiSten jääminen t̂ teifempi.

attenetteleminen täsfä fotjben on jofo foneettinen 
«voittaminen taiffa fifätlisten fääffeiben fätyttäminen jätfeiS» 
ten poistamista toarten.

(Sbettinen feino on fiinä, että pistetään öljyttä tai f«f= 
fanfuotoatta p^^fäiStt; fäfi fotjtuun ja, famatta fun toinen 
fäfi IjiljaifeSti toetää fiitä jätfeiSten ojasta, jofa ftynntyttyS» 
jäfeniStä riippuu utoS, fiten toarotoaifeSti irroitetaan jälfeiS» 
ten fäSnämäifet pastat fotjbun toaStaatoaifiSta pastoista, jo» 
ten fofo jätfeifet otetaan utoS. Vetäminen utoSriipputoaSta 
ojasta ei faa otta tiian fotoa, jotfei fatfeamifen fautta jofu 
ofa jätfeifiä jäifi fiinni fotjtuun.

STä̂ än toimeen ei juuri ote rpfyttyminen ennenfun 3:nen 
tai 9:nen touorofaubeit fufuttua. (äbettifeSfä fotjbaSfa, joS 
eläintä toietä fiufaa fotoat fitout taiffa joS ei ofafaan jät» 
feifiä riipu utoS, toaan on fofonanfa foljbun fattoaSfa, fittä 
femmoiftSfa foljbisfa rupeaa fotjbun fuu fupistumaan, jotfei 
fittemmin pääfe fen läpi. ©aan joS päintoaStoin miitfään» 
laifia pafoituffia ei näty ja ofa jätfeifistä riippuu utoS ja 
fe ofa, jofa IjätotyStä fäty fifäfle tuppeen, on näöltänfä tertoe, 
niin ei ote vettyminen femmoifeen eroittamifeen. Diiinifään 
ei pteenfä ote puuttuminen jätfeiSten foneettifeen eroittami» 
feen ennen 9:ttä touorofautta, etenfin foSfa, joS muutamaa 
päitoää toartjaifempi ftynntyttyS on ottut ftytjnä, jätfeifet ufein 
läljtetoät itfeStään, fun aifa tulee, jottoin poifimifen ofifi 
pitänet tapahtua; toaan on täsfä fotjben parempi foettaa 
fifättifittä tääffeittä ebistää jätfeiSten lähtemistä, ja tämmöifiä 
43toat: 1 tuoti potaSfaa ja 1 tuoti fäätoeupomia (juniperus Sa 

bina), jô on pannaan 2 forttetia fietjutoaa toettä, ja annetaan 
jäähtyneenä 3 fertaa päitoäSfä; taiffa 2 luotia piiffinutjan» eli



38

hulluruohon» (datura stramonium) fiementä feitetään 5 mi* 
nutia 1 tuopiSfa toettu, josta */3 annetaan terrakaan 1 tun* 
nin mäli»ajatla; taiffa '/2 tuoppia fatajanmarjamettä, johon 
pannaan 1 tuoti furmottuja laaferinmarjeja, ja annetaan 
fotme femmoista määrällistä päimäSfä; taiffa \ tuoppia 
f ahmia jofa toinen tuuti. £5ten meneSthffetlä antanut 1 
luobtn potaSfaa 1 puttoltifeSfa lämmintä ollutta taiffa f a* 
morniflimettä 3 fertaa päitoäöfä. 3oS ei lehmä ofoita oi» 
tenfaan puferruffia, utoSajaaffenfa jätfeifiä, annetaan 1 luoti 
härfäjhtoiä eti farjunhampaita feitetthnä 1 '/o forttetisfa mettä 
tailfa l/-i luotia furmottuja '/2 tuopisfa famomiltimetta 3 
fertaa päimäSfä. @itä paitfi annetaan lämpimänä juomana 
(fuitenfaan ei tiian paljon, marfinfin joS tehmä ennen poifi» 
mittaan on faanut niufemmatta ruofaa) peflamanfiemen»fei» 
tettä, mallasjuomaa taiffa mäfemää otutfoppaa (ruotf. cl» 
fupa). 3oS jätfeifet rupeamat haifemaan ja mätänemään, 
ruiSfutetaan fifätte tuppeen phörtänöfärfämön eti fatalehbett 
(achillea millefolium) taiffa famomittin fufiSta feitetttyä mettä: 
taiffa pettämän fiemenen»timaa, johon faattaa tifätä mätjä* 
fen ftorifatffia, taiffapa ruiSfutetaan fifään feithli» eti farbo» 
tihappoa 1 qmintini 3 forttetiSfa mettä, ©emmoifen jälfeiS» 
ten miiphneen lätjbön perästä juoffee tamattifeSti mietä fau* 
memman aifaa tjaifemaa märfää tupesta, jota maStaau fäh» 
tetään mietoa alutta» tai finffitiumoSta taiffa tammen» tai 
pajunfuoren»feitettä, mitä ruiSfutetaan fifään.

SaifenlaiSten painojen ripuStamifeSta utoSriippumiin jät» 
feifiin epäämme taman taiten, fittä fiten fhnthh alituinen fi» 
hoittaminen fohbuSfa, jofa faattaa tuottaa pahoja feurauffta,. 
efim. fotjbun utoS»muljahtamifen ja l̂eiöta pahoin»moi* 
miSta. Suitenfin fäh huô tta ferratt päimäsfä hifj^ifeSti 
metää jätfeiSten ntoSriippumaSta ofaSta, niinfauman fun tämä 
on terme näöttään.
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toljöun ulo3=mutjaf)tnnunen.
Soljbun uloS*mittjahtaminen on fiinä, että fotjtu, jofo 

ofaffi taiffa fofonanfa, fääntytj nurin ja tunfee utoS tupen 
ja tjäntyn läpi fefä nätyttäiffe funrena raffoita, riippuma alaS* 
päin aina finttutyin (tafajaloi în) faaffa, jopa mielä ebent* 
mäsfin. £ämmöifiä mutjatjtamtfia tapatetun tjeti tynntytyt* 
fen perästä, Jarmoin 2 ä 3 päimää mtyöfjemmin, fefä ufeint* 
miten (etjmiöfä, Jarmoin tammoisfa ja muisfa foti*eläimi$fä.

Oltuaan ulfoua »äijän aifaa nätyttäiffe fotjtu punaifena, 
tulehtuneena, paifuneena, ufein merta muotamana ja enärn* 
män tai mätyeutmän rtytoettyneenä. SeljmäSfä nätjbään nuo 
fim. ferrotut fäSnämäifet pat)fat (istutat), ja mälistä omat 
jälfeifet mietä fiinä fiinni. £oifinaan näfee ntyöS, että fuo* 
tetfin omat tnnfeuneet foljtuuu, jopa reifiäfin täsfä, ja fitolet 
niistä riippumina utoS.

Sofybun uloS=mutjat)tamifet omat aina armetuttamat, 
fitlä joS et pifaista ja tarfoituffen*mufaiSta apua tute mä* 
liin, tyntyty marfiit pian pubonneifin ofitjin »iljat, ja eläin 
fuotee.

@t)pt femmoifiitt utoö*mulja t̂aniiftin omat: fomat ja 
mintjeät puferruffet tymtytyffen feStäeSfä ja heti perästä; mä* 
finäinen apu; metäminen mielä fiinnHStumiSta jätfeifiStä, 
niiben fiteiben tötyljttyS ta* fatfeaminen, jotta pitämät folj* 
tua afemaSfaan; taitama ruumantattia, josta juuri maini* 
tut fotjbuufiteet omat padoin »»ääntyneet; toät)ää ennen tyn* 
ntytyStä noufema runtputauti; tiian fuorntama työte miitnei* 
fenä tiine= aitana; ntyöSfin on tjamaittu, että ne ilmeStymät 
ufeammitt muutamina muofina, ja miimein tulemat täm* 
rnöifet utoS*muljahtamifet pian toiStamifeen maStaifiSfa tyn*
ntytyffisfä.
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SKenetteteminen alfaa fitlä, että fohtu afetetaan tah* 
betlifeSti luonnollifeen afemaattfa.

SoS telinä mataa taiffa on maannut fiitä fun ulos* 
muljahtaminen tapahtui taiffa joS fe oit tehnyt tartoettanfa, 
on uloSpubonnut fotjtu enämmän tai »oähemmän rhroettynht 
rifaSta ja furaSta ja on fentätjben heti putjbiStettatoa fyaa* 
teatta mebettä, jonfa perästä puljbaS liina on tettritettämä 
atte, joS lehmä mafaa. Sen perästä omat et;fä mietä Kinni* 
viippmoat jätfeifet irroitettatoat, misfä tarfaSti on muista* 
mitten, että toinen puoti fäSnämäifiStä paljoista on fohtua, 
toinen jätfeifiä. 3'oS fuitenfin täsfä t̂ öSfä taiffa fittem* 
miu fohtua juuri fifään*pantaeSfa joitafuita näistä fäSniSta 
tätjtifi ir t i fohbuSta ja tcaiffapa imelä maifuttaifi metfoista 
loerennmotamiStafin, itiin ei ole tästä peljästyminen, fittä to e* 
rentouotamineit toaifuttaa paifallifetta, tertoeellifenä fuotteniS* 
fulta, joS lohtu on fotoaSti paifunut, ja muutamien fäS* 
näin fabottaminen ei tee mitään haittaa toaStaifeSfa tiinet)* 
beSfä. 3oS uloSriipputoa fohtu on fotoin paifunut ja toe* 
rinen, fäty taitfa pitääfin terätoällä toeitfettä tetjbä pie* 
ttempiä, matalia teiffauffia (10 ä 20) fityen toerentouota* 
ntifeit noufemifeffi ja ajetnffen toähentyntifeffi, mutta jos ei 
tätä uSfatta tehbä, haubotaatt ajetusta haaleatta toebeöä, jo* 
hon on pantu etiffaa tai alunaa. SOJutta joS fohtu on 
fnitoa, faStetaan fitä haalealla maibotla, petlatoanfiemen*li* 
malta tai öljhltä.

SSaruStuffiiu, ennen itfe fifään*toiemifett alfua, fun* 
luu toielä, että lehmä afetetaan tai alustetaan itiin, että ta* 
fapuoti tulee jatfaa forfeamalle etupuolta; että pään puoleen 
afetetaan auttaja, jofa, toifetla fäbetlä pitäen toifeSta far* 
toeSta ja toifen fäben peufato ja etu* taiffa feSfiformi furn* 
maSfafin fieraimeSfa, lehmän pufertaesfa faifin tooitnin piti* 
nistää nenän toälifeinää; toinen auttaja, j.afa famatla aitaa,
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f. o. puferruSten itmeStyeSfä, on valmis nipistämään tai 
lyömään lehmää felfärangalle (fuun levittäminen fetätleen, 
paarma hännättä tai torvitta, taputtaminen puupuifotta far* 
ville pibättää myöSfin eläintä puferruffista); ja vietäfin 
faffi auttajaa, jotfa, joS lehmä feifoo, liinaan puetulla lau* 
balla taiffa lujalla liinalla, efitn. puhtaalla fafittä, nostavat 
alaspäin riippuvan fotybun hävyn tafalle.

£ämän perästä aljetaau pubonnutta fohtua faattamaan fi* 
fään, öljytetyittä ifäfittä ja fäfivarfitla fefä lyhyeiffi leifatuitta 
ja viilatuitta fynfittä* £oimittaja tarttuu puoleffi ummiS* 
tetulla fäbellä pubonneen farven pohjaan eli perimmäifeen 
päähän ja panee fiten tyiljaa ja varovaifeSti pubonneen ta* 
luu fifään, taitfapa alfaa fyän fiitä ofaSta, jofa on lähinnä 
ruumista, ja laittaa niin vähitellen faifilta puolin faiffi* 
tyyni fifään; tämä viimeinen tapa on etyfä varmin. £ä* 
män ti;ön feStäeSfä ilmestyy eläimeSfä tavattifeSti tovia pu* 
ferruffia, jotta eivät ainoastaan terraffi estä faiffea enäm* 
pää fifään̂ panemiSta, vaan pitää toimittajan tälTaifaa 
molemmin fäfitt totea estää jo fifään faabun of an tafaifin 
lyttäytymistä, misfä hänellä on apuna ne auttajat, jotfa pi* 
bättävät fohtua, ja ne, jotfa nipistämällä nenää ja felfää 
vastustavat puferruffia, joiben tyerjettyä toimittaja nopeaa 
jatfaa fifäänfaattamiSta. ©ittenfun faiffi täten on faatu fi
fään, levittää toimittaja fäbetlään fobbun oifeaan afentaan ja 
tafoittaa feinät faifista uotfoiSta, fitlä joS ei tämmöifiä ta* 
foiteta, ärryttävät nämä uufiin puferruffiin. SDtutta väittä 
tätäfin noubatetaan, ilmestyy tyyvintin pian pafoituffia, jon* 
fatäljben fäfivartta ei Vielä faa vetää uloS, vaan pibetään 
fe fiellä liiffumatta funneS fovimmat pafoitutfet laffaavat, 
mitä taafen ufein tapahtuu fun pubonnut totytu on faanut 
luonnottifen ruumiinlämmön (15 ä 30 minutisfa). 3oS 
lehmä feifoo, täy toimitus helpommin fuin joS fe mataa.



42

SBiime tapauffeSfa täpthh toimittajan panna poltoilleen tai 
pitfänään maata lattialle ja toaruStaa jotain nojaa, jota 
toaSten f;an faa pottia, tooibaffeen täyttää fplläffi tooitnaa, 
toarfinfin joS ja fun puferruffia ilmeStpi?.

Sun toiimeiit fäfi toarotoaifeSti ja Ijttj,aa on toebetth 
uloS, fotoitetaan heti fpnnhthSpihbin, ntifä föpte taitetaan fen* 
raatoatla tatoalla: otetaan nuora, paraiten toanlja, jofa ei 
ote fanfea eifä fotoa, ja tämän feöfeCfe fotmitaan filmns, 
noin 4 tuumaa halfaiStuna, jonfa päät jätetään niin pitfiffi, 
että ne, fun filntuS pannaan häptyä maSteit fitlä tapaa, että 
folmu tutee (jämptt alaspäin ulfonetoatt fuipun alle, juof» 
fetoat tafajalfaiit toäliSfä fummaltafin puolen utaretta ja riit* 
tätoät tot)l'hpeffi, jofa finnataan eläimen tympäri latoon fofy5 
bolta, johon ne pannaan fiinni. «Siten fijoitetnn filmulfen 
hläpuoleen fibotaan faffi muuta nuoraa toähän toäliä toi* 
fiStaan, ja nämä laSfetaan fitten fummallafin puolen hän* 
tää menemään pitfin felfää ja fiinnitetään hflämainittuun 
n>höhhefen- haittapa ottaa faffi nuoraa, joiben toifet päät 
folmitaan fiinni topöhhefen, i a M iee ne menemään pitfin 
felfää fnmmallafitt puolen häntää, jonfa aHe nuorista teh* 
bään hffinfertainen folmu, jotta tämä tutee hännän ja fuolente* 
rän toäli-in; fitten teljbään toielä faffi famaHaiSta fotmua fitlä 
tapaa, että toinen tulee hätohn hfäpnotta toaSten ja toinen 
hllämainitun alaspäin ulfonetoan fuipun alle (jotfei fufen 
juoffu eStpifi); tämän perästä laSfetaan nuorat tafajalfojen 
toätiin ja pannaan fiinni mpöhhefen. ©opii ntpösfin pistää 
tuppeen fufiraffo, jofa täytetään ilmalla ja folmitaan fiinni 
fuuSta. (StäSfä on fuitenfin muistaminen, että pullistunut 
raffo ehfä faattaa estää fufen jnoffua). SjTaiffa faatetaan 
tuppeen pitfäfaulainen ja tafapohjainen toiinipullo, tät/tettpnä 
toebellä, jofa lämpimän puolesta jotenfin toaStaa ruumiin* 
lämpöä; tämän oltua tupeSfa noin 10 minutia, otetaan
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forffi pois, jotta toefi pääfee juoffemaan uloS, mutta f en ft« 
jaan pistetään pulloon niin pitfä puupuiffo, että pää on 
muutama tuuma hän>hu ulfopuolella, ja tähän päähän fiiu= 
nitetään npt nuoria, joiben neljä päätä työämäinitutta ta* 
»alla pannaan fiinni eläimen pmpäri fotoitettuun n>höhhefenA 
fitlä muuten pntoo pullo uloS puferrttSten fattueSfa. @em= 
moinen fhmthtpspihbin fopii mpösfin tefybä toerfoSta, jofa 
maStaa tyamön fuuruutta ja joSfa on lV -2 tuuman fuuruifet 
filmät; tämä fiinnitetään paifalleen 4:llä nuoralla, jotfa fol* 
mitään tt>t;öf?tyefen; taiffapa paffuSta naljfapalafeSta, jofa perä* 
fnolett ja ftynnptpSra’on fctyballe varustetaan reijillä, joista 
fonta ja fufi pääfetoät uloS. Seinona enämmän uloS=mul* 
jahtamifen eStämifefft on mpösftn fe, että häpyhuulet nibo* 
taan tai ommellaan fiinni; tästä feinoSta on fuitenfin fe 
haitta, että fibelaput htytoinfin pian puferruffisfa fpötoät läpi. 
3oS fuitenfin pahojen ja ufeaöti uubistumien puferruSteu 
fattueSfa tahtoo fäpttää tätä menethStapaa, niin oit menette* 
temiuen näin: fähtetääu */•* tuuman letopifiä vahattuja lii* 
nanuoria tai hh^öSti tulistettua meSfinfilanfaa (fitlä tämä 
faattaa »ähinta fihoittamista); fibelaput pistetään fifään V/% 
tuumaa häphhuulen ftyrjästä; jofa fibelapulle tehbään eri fol= 
mu; forfeintaan folme fibelappua afetetaan, eifä liian rnata* 
talle, jotfei fufi eStpifi juoffemaSta. 9iäiben fibelappujen 
afemeSta fopii fäpttää pitfiä neuloja, jotfa pistetään fifään 
famojen perustusten mufaan ja fittemmin fääritääu ristit* 
fäin rohtimitla tai moninfertaifella, vahatulla liinalangalla. 
3oS jotafuta pttäferrotuista fpunptpspihtimistä tai nitomuf* 
fiSta fäptetään, pitää het> perästä ahferaSti toimittaa lätn* 
pimiä fääreitä tai h«ntomifia. Saiffia näitä foneellifia apu* 
feinoja fefä fupistanuen aineibett fifäanruisfuttamista on fuU 
tenfiu niin paljon fuin mahbolliSta välttäminen, fillä ne 
filjoittaVat aina enämmän tai väljemmän uufiin puferruf*
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(itu, jonfatähben ne rnpöS, joS lehmä phfhh rauhallifena eifä 
pafoituffia enää ilmesty, o nmt 2:beit päivän perästä otetta» 
Vat pois. ^afoituffet faattavat fuitenfin välistä feStää 10 
ä 14 päivää. ^uferritSten vähentymifeffi tai eStymifeffi 
pannaan hieballa täytetty fäffi poifitfe felfään tai lanteifille 
niin että h t̂a on fäfin molemmisfa päiöfä. ©nfimäifinä 
4:nä ä 6:na tuntina tai enämmänfin aifaa, joS niin tarvi* 
taan, fifäätt*panon perästä pibetään eläimelle luotettava var* 
tia, jofa vatooo, ett’ei fpimptpspiljbin fiirrp paifaltaan, ja 
puferruSten ilmeStyeSfä, molemmat fämmenpötybät vasten 
häpyä, painaa vastaan ja fiten estää fohtua uuhestaan mitl* 
johtamasta uloS.

©ifälle annetaan, poltteen vaStuStamifeffi foljbusfa ja 
tovien pafoituSten välttämifeffi fonnan uloStueSfa, 'A nau* 
laa glaufcerifuolaja ja 1 ä 2 luotia fivifuoloja (falpietaria), 
liuotettuna */2 tuoppiin Vettä, ferta tai faffi fefä itiuffaa, 
helppoa ruofaa. -3oS ilmestyy fitfeitä, ufein uubistuvia 
puferruffia, annetaan: 1 tee=lufifallinen univefi4iuvoSta (opio- 
tinfturia) 2:Sfa ruofa--lufifallifeSfa vettä 2 ä 3 fertaa muu* 
tamait tunnin välirajalla; taiffa 3 ä 4 voisfa paistettua 
punalauffaa eli fipulia (allium cepa), jonfa perästä ne 
Voin fanSfa feitetään xJi tuopillifeSfa raafamaitoa (lehmän 
omaa), josta puolet ferraSfaan annetaan puolen tunnin fu= 
lueSfa, OäleStapäin noufevia, pahanhajuina juoffuja vastaan 
täytetään fuopaVettä, famomilli* tai fatalehti (achillea mille- 
folium)=feitoSta, johon fäp liuottaa Vähän alunaa tai farfcoli* 
happoa, 1 qvintini 3 fortelia Vettä, taiffa tammenfuori* tai 
pajunfuorUfeitettä, jofa fitten ruiSfutetaan fifään.

P)ä on pibettävä huolta fiitä, että eläin feifoo ja m a» 
faa tafapuoli forfeammalla fuin etupuoli, jotta fohtu oman 
^ainonfa avulla pyfyifi luonnoöifeSfa afemaSfaan eifä fuo* 
lien painamana lyffäytyifi taaffepäin, fefä että fäptetään 
helppoa, eifä fuormavaa, ruofaa.
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Snpeit ulo^muljafitanuuett.
£upeti uloS=mutjahtaminen on fiinä, että tuppi, jofo 

of af fi taiffa fofonanfa, tunfee uloS t;ätctyn läpi ja näpttäiffe 
fuurempana tai pienempänä raffona.

StmeSthh piiraasta päästä lehmtSfä ja jofo toätjää eit* 
neit poifimiSta taiffa tämän feStäeSfä taiffapa heti perästä, 
mtytta mpösfin muina aitoina tiinepfcen feStäeSfä, taiffapa 
hiehoiSfa.

©tyitä: he*toottomuuS tupen ja fohbun fiteiSfä, fuor* 
matoa, tooimaton ratointo; fattatoa ruumanlattia h- m.

Menettetemiiten. 3oS tupen uloS*muljahtaminen il* 
meSthh tiinepben aitana itman tuSfitta ja puferruffitta, atuffi 
ainoastaan lehmän maateSfa, mutta fittemmin mpösftn fen 
feifoeSfa, niin fäptetään tammen» tai pajunfuoren*feitoffia tai 
ainoastaan paratjiffi ftytmää toettä, jota ruiSfutetaan fifään 
ja jotta hiotaan, mutta tätä on jättäminen fautoemman 
aifaa. Sotoht fuormatoaa fpötettä toättetään, ja teljmä afe* 
tetaan niin, että tafapuoli on ainafin phtä forfealla tai hie* 
man forfeammatta fuin etupuoli.

Stoifinaan feuraa uloS*mutjahtamiSta fuume ja htytoin 
fotoat pafoituffet, ja toätistä muutama pättoä ennen poift* 
fimiSta, mutta loppuu ufein juuri fpunptpffeen, mitä fäp 
päinfä itntau toaStuffitta. -Kutjahtaminen uufcistnu fuiten= 
fin hhtoiufiu pian toähää ennen futafin poifimiSta ja faat* 
taa teljbä fpnnptpffen hhto'nf‘n toaifeaffi, tuottaa pteistä pa* 
hoin*tooimiSta, foljbun utoS*muljahtamiSta poifimifen perästä 
h. m., joS fe, näet, on fuuri, feStää fautoan, rptoettpp ja 
fäp fotoin punaifefft. 9Jäin etten annetaan fifätte, niinfuin 
fohbunfin uloS*muljahtantifen fattueSfa, 1 tee*lufifattineu opio- 
tinfturia 2:Sfa ruofatufifattifesfa toettä 2 k 3 fertaa muu* 
tantan tunnin toäti*ajalta; taiffa 3 ä 4 »otSfa paistettua 
fiputia,. jotfa fitten tooin fanSfa feitetään '/-i tuopittifeSfa 
maitoa (paraiten raafamaitoa), mistä ntyt puolet ferraSfaan 
annetaan fifätte puoten tunnin futueSfa. ©itä paitfi hau* 
botaait riStituita märjittä rppfpiCtä, jonfa otjeSfa itfe uloS* 
muljahtanutta fapinetta toaletaatt haalealla maibotla, toete*



Iciöä peffatuanfiemen4imatta taiffa phhh îStään puhtaatta 
öljtyöä.

3oS tuppi muljahtaa itloS itfe fpnuptpljen feStäeSfä, 
puhutetaan tätä, ja fen perästä fäptetään fpnnpthspil)bintä, 
hhteemnitomista p. m. niinfuin fohbun ufoS=mufjahtamifeSta 
puhuttaeSfa on janottuna. STietpSti ott laita fama, joS 
tuppi muljahtaa u(oS heti poifimifen perästä.

lammen» tai pajunfuoren fupistaioiin ruiSfutuffiin rppbp* 
tään roaSta 3 ä4 uriiff oa ntpöhemmin, joS tartoe femmoista fpfpp.

Siettpä on mhöSfin, että uloSmufjahtauut tuppi, oU 
foon muljahtaminen mitä faatua tahanfa, on pupbistettaioa 
ja faatettatoa fifään, ufein ufeammat ferrat.

®Uiöttöuit)hö.

Sipä ole tyarviuaiSta, että naaraSeläimet, mitta omat 
tulleet fäällifeen itään, eivät otlenfaan fäy fiimaififft. Soi* 
fet taaS tulevat Hintaan fäännötlifeSti, vaan eivät tuiten* 
taan, vaitfa ne poljetaan, tute tiineifft. SBielätin toifet, 
femmoifetfin jotta ovat poifineet, osoittavat tovaa ja ufein 
uubiStuvaa liimaa, mutta polfemifet jäävät, Vaitfa fol;ta 
niitä ufein uubiStetaanfin, ilman feurauffetta. ©emmoifia 
eläimiä fanotaan matyoifft.

Siima ilmesty tyietyoisfa enfimäinen lerta eri ijäitä, 
riippuen varfyaifemmaSta tai yitaifemmaSta ebiStytfeStä, vä* 
levämmäStä tai lefjnommaSta ravinnosta j. n. e. SetymiSfä 
ilmestyy tiima tamallifeSti 20 ä 28 vuorofautta poifimifen 
perästä ja feStää fultalin terralta 24 ä 36 tuntia.

©y y t  fifiöttömyyteen ovat monet, niinfuin: fyntype* 
räifet vijat tai vaitliuaifuubet jäfenrafennuffeSfa, ytyteen* 
taSvamifet ja fovettumifet, ufein feurauffia märfä* ja lima; 
feräyffistä fotybuSfa, fivutlifet fotybat entisten viSfauSten, 
fynnytysteu, jääneiben jätfeiSten y. m. perästä. SBieläfin 
fyövä* eli foi*muoboStutfet, liljalaSvannaifet (polypit), ve* 
totauti foybunfuuSfa, erillainen luounonlaatu paritetuiSfa eläi* 
misfä y. m.

SRitä fyntyperäifiin vitoihin elinratennutfeSfa tulee, niin 
faattavat nämä olla fiinä, etfei eläimellä ole munafarjoja
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toiffapa että nämä otoat töifanatfeSti mnoboStuneet, tai fiinä, 
että fotjtu on toaittinaifeSti muoboStunut taiffa ett’ei fitä en* 
finfään ote otemaSfa, j. n. e. ©emmoifta aitoja faattaa 
tietysti töptpä, toaiffa eläin utfonaifeSti ei näptä toiatlifetta. 
£ :rt 21. Söueff mainitfee ”©ie tpierärjticpe ©ePurtSpiitfe” 
nituifeSfä firjaSfaan monta efimerffiä feuimoifista folkista 
faffoifiSfa ja on tullut fiiljen päätöffeen, että: r̂aatoaSetäin* 
fyoiooSfa täptpp otaffua, että, eripuotifiSfa faffoifiSfa, naa* 
raSetäimeflä ufeimmiten on toaittinaifeSti muoboStuneet fpn* 
nptinjäfenet ja että fe fentäpben on fifiötön.”

SOienetteleminen. £ämä on fotoitettatoa fpiben mu* 
f aan. Säfenrafennuffen fpntpperäifiin mitoitin, jotfa tefe* 
toät fifiptpmifen mafybottomaffi, ei ote mitään apua. Äiti* 
tenfin tapahtuu, että foljtu nprpistpp ppteen, fotoentuu ja 
faStoaa fotoon, mifä eStää fiemeutä tunfeumaSta fifään; 
tämä toifa poistetaan fitfä tapaa, että tungetaan fäfi, jofa 
fitä ennen on IjptoäSti ötjptettäroä, fifätte ja etfitään fopbun 
fuu, jota etuformetta, ofittain painamatta, ofittain Jätöistä* 
mätiä, autoistaan. £äSfä on puomattatoa, että ufein ta* 
paapi fotme feljäntapaista ppteen*nprpiStpStä peräffpttäin 
fopbunfuuSfa, jotfa faiffi otoat tätoiStettätoät, ja jopon ufein 
menee aitaa ( l/4 jopa V2:fin tuntia), fefä että fäben ja for* 
men ötjpttäminen monta fertaa on uubistettatoa. £>eti fun 
täpitunfeuminen on onnistunut, on teprnä toietätoä fottniöe 
potjettatoaffi. £ämntöifeen feinoon ei ote rpptpminen muuna 
aitana fnin milloin tel? mä on fiimaSfaan.

@uonen*toebon ja plifipoituffen fattueSfa fäptetään ti* 
rnaifia aineita, niinfuin petta»anfienten*litnaa, faurarppni* 
»että, maitoa, jopa paljaattaan toettäfin, mitfä aineet omat 
Raateina ruisfutettatoat tuppeen juuri ennen potfemista. 
§eiffonemifen fopbateSfa ja tupen juoSteSfa ruiSfutetaan fi* 
fään fautoemman aitaa tammen* tai pajunfuoremfeitoffia.

plifipoituffen fattueSfa, mifä ttäfpp lehmän fiipfoifeSta 
fäptöffeStä, ufein uubiStmoaSta tiimasta, typppäämifeStä tois* 
ten lepmäitt päätie j. n. e., fäp foettaa fitä toäpentää fuo* 
nentpönnittä, jofa on teptätoä juuri ennen potfemista. Säätt* 
nettääffenfä tepmän puomio toifaatte, pistetään fen fuupun 
juuri parituSpetfen feStäeSfä jotain papatta maiStutoaa ai*
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netta, eftm. nuuSfaa; fyeti astuman perästä taputetaan, eS* 
tettääffenfä (ientenen uloStunfeumiSta, tetymää (anteille taiU 
lapa pistetään fitä famalle paifalle neuloilla, ruiSfutetaan 
toettä fynnytysjäfenille, taiffa pannaan letymä liitteelle. äJiyöS* 
fin fopii foettaa antaa lehmän janota vuorofauben ja enärn* 
mäntin ajan ennen potfemista. Öliiuifään pitää foettaa fou* 
niu vaifytelemifella. — 3oS ei uaaraSeläimiSfä mitään tii
maa ilmesty, niin ovat ne afetettavat fonuiu viereen ja 
ufein fen parisfa päästettävät uloS. MyöSfin täsfä foftben 
faattaa fuonenlyönti olla fyyöbyflinen, Varfinfin joS eläin 
on voimafaS ja fyyväsfä lityaSfa. häärättävä on myös* 
fin, että annetaan fifään fiimaSja olevien lehmäin maitoa.

Syy  fiifyen, etfeivät lehmät tule tiineiffi, on myöSfin 
jaettava fiinä, että laiminlyöbään tiiman ilmestymistä, taiffa 
että tiian fauvan pibätetään yietyoja pääfeniäStä enfimäinen 
ferta fonnille. hopeaa ebistyneitä ja voimaffaita yteyoja 
fopii faattaa fonnille 15 ä 18 fuufauben ifäifinä, varfinfin 
foSfa enfimäinen poiftminen nuorella ijällä perustaa vaS* 
täistä maibomrunfautta. fuitenfin on vaarinotettava, että 
niitä tiineyben aifana fyötetään tyyvitt, jotfeivät itfe py* 
fätytyifi faSVamifeSfaan ja ebistyffesfään; fitten faapi en* 
nemmin pitempi loma-aifa mennä ettnenlnn ne taafen pääS* 
tetään fonnille. ;Jiiiben vafifoiSta ei liioin ole polfioiffi.

SoiraSeläimiSfä Jarvoin tapaa työttömyyttä fiittämään, 
Varfinfin joS ulfonaifet fiitinjäfenet ovat tarpeenmufaifeSti 
mnoboStuneet ja terveet; fuitenfin Valitetaan ufein fonnien 
fanfeutta ja haluttomuutta parituffeen. £ämä Voi tulla fiitä, 
että niitä on täytetty liian varhain ja liian paljon nuoruu* 
beSfa; tyuouoSta fyötteeStä, liian foSteaSta ja fuormavaSta 
ravinnosta, liian vähästä (iiffeeStä pitfän talven aifana y* m. 
@iintö*eläin on fentätyben täytettävä fotytuullifeSti nuoruu* 
beSfa eifä liian Varhain (2 vuotta), fyötettävä jyvä*ruo’alla 
(täys f̂auralla) eifä liian runfaalla ja foStealla, fuormavalla 
appeella, fefä pibettävä liitteellä tai työSfä.

48





■






