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SBaiffa minä marfitt £)t)tt)iu tiebäit, että tämän firjafen (t)= 
t)t)fäijet neumot omat fiffi tjffinfertaifia ja  tunnettuja että ne 
tuSftn painattaa fannattamat, olen fuitenfin tahtonut »ottamani 
tefybä t)pmän afiait eteen. Sun ajattetee, tuutia mätinpitämättö= 
rnääti, raa'asti ja  epäin£)imillife§ti meibänfin ntaaäfantme monin 
paifoin mielä f)eroo»ta foljbellaan, fuinfa fptonosti fen meille 
tefemät palmetuffet patti taan, niin mielellään tefee jotain tämän 
itämän epäfofjbatt poiätamifeffi.

Sftinun ei tarmitfe tägfä rumeta tobi§tamaan että §e»onen 
on oifeutettu tjpmää fofjtelua ofaffeen faamaan fillä ontjan fe 
meibän jaloin, moimalfain ja  l)l)öbt)llifin fotieläimemme; pljtä 
mät)ärt faipaa fe mäite fetitpgtä että fittä tämä oifeuä ufetit 
tietietään. käittä näföfo£)bat omat minut faattaneet tämän fir= 
jafeit jutfaifemifeen. 9iäitt lt)t)tjef[i on fe fupigtettu fiitä IQpstä, 
ettei fen l)inta e§täifi fetään £)eroo§miestä fitä itfelleen pantti; 
maöta ja  että fe fiten ntafjboHtfimman laajalle lemiäifi.

Xoiroou että fe faifegfa maatimattomuubegfaan jonfuntaan 
merran ebiätäifi oiman auttajamme parantamista.

X- g - .





IiyfitjfrätJiä neutjoja Herojen ftoiäosja.

I. oföeifa.

1) Sofaifen l)ewofen omistajan tulee pitää fyeroofeltaan 
ja fäägtää fitä niin paljon tuin maljboHtöta faifin taiooiu.

2) Slinoastaan fäättnöHifeSti fjoibettu ja  ruofittu ja  £)t)Wm 
pibettt) fjeloonen on terioe; fitä maatoin tulee huolimattomasti 
tjoibettu tjejoonen ufein ennen aitojaan ajoon tptenemättömätfi, 
roi^aifeffi ja  n>a§tal)afoifeffi.

3) Sofatfen ajajan tulee tietää Ijeioofenfa nimi, itä, toti= 
paitta, luonne, rooimat ja  ominaifuubet.

4) § e » o § ta  Ijoibettafoon IjuoleHifeäti, toarott>aife§ti ja  
p§tätt>ällife§ti. SRaata ja  julma tontein olioon menneiben aitojen 
itämiin muistoihin fuljetut.

SJiuistutuS.

Seuraatoat pittufeitat omat muistiin pantattat:
a) £ähe§tpe§fä Ijeioogta tulee miehen mainita f en nimi ja 

fäbellään filittää niitä paiffoja, joita f)ett>onen mielellään antaa 
fogfettaa.

b) So§ l)än juontaa, että fyetoonen on petturi, tulee l)äneu 
routaista fitä pätätoäEifellä Soitetulla eifä Itjömädä ja  huutamalla.

c) Sulee tuntea l)en>ofenfa luonne ja  fo£)bella fitä fen mutaan. 
jRaata fofjtelu moi pilata fjeroofen luonteen; fjeroonen muuttuu 
n»l)aifeffi, aratfi, luottamattomaffi ja  alfaa pelätä Ijoitajaanfa, 
jota maatoin loiHifin f)ewonen ^pioällä tottelulla ja  färfiroäHi= 
fptybellä muuttuu ennen pitfää fefpffi.
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b) ‘ipilttuufeen aStueSfaan tulee loanneilta ntutta tempeäEä 
ääneltä taufua fyemofenfa nimi ja  fitä fjoitaeSfaait ufeaSti pu= 
tjeEa fiEe.

e) @i faa toetaan tabottaa mietenmatttiaan ja  paeta i)t- 
moSta ta£)i juonta pote pilttuulta.

f) huoria tjemofia tulee opettaa uufiin otofutjteiftin: fuit= 
fittamifeen, maljaStamifeen, putjbiStutfeen ja  tengitpffeen lx>äf)i= 
telien ja  maromaifeSti, Ijätäileminen ja  mäfimalta fjäiritfetoät 
opetutfen ebiStämiStä.

g) §emofia, jotta eiroät anna tengittää itfeänfä, opetetaan 
fiitjen helpommin fiten, että niiben jättöjä nosteitaan taEiSfa 
talo an tafaa. ^jemonen antaa mielellään f)teroa ja  pestä jatto= 
jaan, ja tätä tet)beSfä fopii, itääntuin huomaamatta, fittoin täl= 
löin nostella tjemofen jalfoja ja, tun tjemonen on tottunut fittjen, 
enfiu puupalafefla ja  fitte roafaraEa maromaSti foputetta feit 
tamioita. Sota ferta tuin tjemonen maStarintaa tefemättä on 
antanut menetellä f aitojaan pEäfanotuEa tatoaEa, on fe palfit= 
taloa leipäpatafetla, fouraHifella tauroja tal)i joUatiit muulla 
mafupataUa. £äten tottuu tjemonen mä£)itcEcit fengittämifeen.

3tau£)a ja  lepo omat taEiSfa olemalle fjemofelle hpmiit 
tarpeen, fentä^ben fitä ei faa häiritä, joS fe päimäSaitaantin on 
matuuEa.

f) 3 oS Ilmonen on fierätettiitoä, ei fitä faa fäitpttää, 
maan tapatjtutoon fe leitiEifeEä äänellä ja täbeEä tjiljaa taputa 
tamalla, joten tjemonen faa aitaa mätjiteKen ja tppneSti nousta 
ppStppn.

II. ^etpo t̂t Boito ja fooitimmn m olofttfifeî fa.
jCattien ratentamifeSta ja fifuStamifeSta, jotta omat niin 

tärfeitä tjemofen hpminmoinniEe en tatfo tarpeeltifeffi täSfä mai= 
nita, ofaffi fiitä fljpStä että taupaSfa löi)tl)t) IjelpoSti faatamana 
fopimaa tirjallifuutta fiitä, toifeffi ci firjafett fuunnitelma falli fitä.

2at)bon maan tptjpeSti mainita pääafiattifista fo£»biSta 
tallioloiSfa ja fitten huomauttaa tulijoille muutamia eritoiSfot)tia 
tiemoSten fijoittamifeSfa.
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St) X a H i o l o i s  f a o t t a e S f a  on pääafiatlinen 
huomio täännettäroä puhtauteen ja etentin fiiljert, että ilma ppfpp 
raittiina.

Mäntän faattmttamifetfi tulee niin ujein tuin mafybofliSta 
taaSta permanto ja luoba ulos jonta joS taEi on permannolla 
toaruStettu; joS taas taEi on permannoton on pibettätoä tjuoti 
fiitä, että alustat omat tajaifet ja fyiutan toiereioät tafajalfoifjiu 
päin, ilma raitis ja fuitoitetta runjaaSti faatamiSfa.

Siman talli»ja tulee oEa loilpofen, fpffl)Eä, taimella ja 
tetoäällä ei jaa oEa enemmän tuin 7 astetta lämpöä Steamuriu 
mutaan.

5£aEit otoat pntpäri louoben, peto oS teit ultonatin oEeSja, 
tuuletettavat, tarttaen fumminfin ettei ne liioin tl)Imette, fefä 
«ttä niisjä ei ole ristivetoa Ijetoofia niitjin tafajin tuotaeSja.

SBaltean täpttämifeen ttäl)bett tulee noubattaa fuurinta tt>a= 
roloaifuutta. Xupafan poltto jamoin tuin liiffumtnen tpnttilä 
talji töiritettl) päre täbeSjä ottoon antaraSti fiellettt).

tulipalon jattueSja ottoon enfimmäifen paifaEe jaapuneeit 
ei toaan oiteuS mutta mt)öS ineltooEifuuS teilata marljamiitttat 
poitti ja ajaa Ijeioofet tallista ulos. SSatteata pelfäätoien lie
to oSt ett jilmät omat loimiEa peitettäloät.

SoS etäinrutto tal)i muu epäiltäioä tauti jattuiji ilmaantua 
maan, on jairaS peroonen hetimiten eroitettatoa muista, taEi 
perin pohjin tuuleutettatoa ja tulitimeä palttamaEa taubin aittef- 
fiSta vapautettava. SlfiaSta te§täföön viippmättä ilmoitus 
«täinläätäriEe. —

S ) £ u ! f i a j o n  a i t a n a .
@e, jota fattumalta ta£)i ofanottajana on oleSteEut tuttia 

ja  f)altometfiSfä, ppbeUä janaEa n. f. „puulaafin töiSfa", fett 
täptpnee tunnustaa, että f>erpoSpotonert fieEä joS misfään oit 
fanomattoman turjaSfa tilaSfa.

SSebettpään luonnottoman juuria tuormia aamusta var= 
tain iltaan mpoljäätt foettaa fitte vtljboin viimein levon petti, 
ruuan aita. Ujein tapahtuu että majapaiffa on 3, 4, jopa 5 
tm. pääSjä. ©inne jaaioutaan viljboin viimein. Obottaneeto 
fieEä päivän pelteeStä väfpnpttä luontotappaletta lämpöitteu 
taEi, pufjbaS futa ja Ijarja, f uiva loimi, l)pioä jauhoinen ape,
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faurat ja  ftjlroöfyetnät fefä fuima pcfjmoinen fija mäftneiEe jäfes 
ttiUe lepopaifaffi. Jarvoin p a! ^ifemmin t^oäp arfaa  fiellä 
obottaa feuraama tottelu: SiiaEifeSta nostosta ja  mt)Eäätni= 
feStä mäft)nt)t mieS otjaa temofenfa fuoraa päätä jonfmt, töEin 
läteift)t)beSfä feifoman männtjn, fuufeu talji muun puun juurefle, 
parf)aaSfa tapauffeSfa jonfun »ajan  eteen, jonfa feiniötä 3—4 
formen lemtjifet raot irmistämät ja  joEa ufeinfaan ei ebeS fat- 
toafaan ole, metäifee rimtuStimen aufi, potfafee reen taapäin, 
taluttaa fjetoofen fifään, metää fen fiinni, peittää jätfen fäfin tal)i 
loimirifan felfään, nostaa, ufein rufiin oljista furmotuiEa fau- 
rajauf)o fourafeEa fyöi)Stett)n puntun fen eteen ja  fjäroiää maja: 
tupaan. ©t)ött)ään ja lämmiteltt)ään itfenfä taluttaa mieS i)C' 
mofenfa joEefuEe amamtoEe tt)t)bt)ttämään janoanfa jäifeEä toe* 
beflä. ©itte peitetään tuffo taffu=£)eiuiä eteen ja  „f)t)tt>ää työtä." 
9iiin jää tuo jalo tt)ötoroeri taimaS fattona luminen maa alufena 
tuulemaan revontulien räiftynää pohjan taimaalta.

kamulla alfaa uufi leiffi, jonfa päätyttyä t)ö vietetään 
ebeEä janottuun tapaan.

£ätä tämmöistä elämää jatfetaan roitffo jopa fuufaufi 
faupaEa.

9JfieleStämme on tämä liitä luonnotonta. Seiffa faipaa 
parannusta.

SoS tämä |eiffo futoanS anfaitfee tuomiota, roljfenen efit= 
tää feuraamaa: 1) S l r m o i f i e n  t u f f i p a t r o o n i e n
t u I i f i a) rafentaa ja  fifuStaa työmaiEe toäliaifaifia »a jo ja , 
joihin ttjöSfä olemat faifimat fof)tuuUiSta maffua maStaan panna 
temofenfa; b) ei ottaa ttjöfjönfd laitoja ja  ttriallifia fietoofia.

2) a) £ u f i n  a j a j i e n  t u l i f i  i t  f e rtyttyä fanot- 
tujen majojen aifaanfaamifeen; b) fätyttää työsfä ainoastaan 
termeitä, htymäSfä työfunnoSfa olemia juttia, olifitan fiitä tulo- 
fin fuurempi. —

3) (JlätnfuojeluSt)l)btStt)Steit ja ruununmieSten tulifi mal= 
moa tuoleEifemmaSti afiaa ja  tettämiään.

JRotfenen antaa muutamia ofoituffia majojen fifuStamifeSta 
taEeiffi: a) 3  o S p a i f a l l a  l ö t) 11) t) entifeStään majoja, 
latoja, liiterejä niin £>ert?ofet afetetaan niitin 100— 140 cm. pää= 
tän toifiStaan, erottaen ne toifiStaan faloiEa, jotfa afetetaan



fiten että feimien puolinen pää tulee forfeemmalle fuin fjemofett 
tafajalfojen fotyballa olema pää. Salot pannaan riippumaan 
afentoon. pilttuun pituutta l)emo§ta fofjben roaabitaan noin 
275 cnt. juoneen forfeubeSta, fe on fiitä, fuinfa paljon fiinä 
on ilmaa, riippuu fiiljen fijoitettamien ljemo§ten lufu. juoneet 
cimät faa olla pimiöt maan omat ne öifin mataistamat lampuilla. 
Dmet omat afetettamat niin että ne aufeamat ulospäin. Siiiben 
tulee olla fiffi fuuria että fjemonen falut päällä moi niistä eS- 
teettömä§ti fulfea. .fttjnntySten tulee olla niin matalat ettei f)e- 
mo§ten jalat fatu niihin, permannosta on puljutta „tallioloiSfa". 
©eimet omat afetettamat niin forfealle että tjemofet moimat fyeU 
posti fpöbä niistä. Sftitä ilman maistoon ja  tulen fäpttämifeen 
tulee on famoja fääntöjä feurattama luin tallioloiSfa.

b) Sollei ennen rafennettuja majoja löpbt) fopii niitä ra* 
fennella eri fuuruifia IjemoSlufuun fatfoen, jofo fjeinälabon muo= 
toifia taEji miten afian ja  aineiben taarat fallimat. ©ifuStuS 
fama fuin § a. —

@) S R a r f f i n a i j a m u i l l a m a t f o i l l a .
„ftaf)! jotjan nuo marffinatfin taa§ omat ljuomtfeSta mii= 

fon taa"! fanoi ifäntä luotuaan fatfeen allafan miimeifelle fimulle. 
„SuSfi, lifää Ciinufan faura=annoSta manialla fapalla ja tee 
fuffajalan fuppu femmoifeffi, että feinään tarttuu joS peittää, 
molemmat omat miifon perästä ra^affi muutettama".

SJiuiSfa töiSfä ja  marffinamalntiätaffiSfa fului aita ja  jopa 
foitti läljbim päimä. ffteet olimat reilaSfa, ifännän reen aifaSfa 
roiffui manlja porofello, ftjlmöljeiniä ja fauroja oli runfaaSti 
pantu emääffi, taEiSfa, maljaat feläsfä faappimat tpmin f>oibetut 
luontofappaleet obottaen Ijetfeä jolloin moifimat et)fä miinteifen 
ferran paifita ttymän ^oitonfa ja  niiben ofaffi tulleen ijStämäU 
lifen tottelun.

3o aStui talon uSfollinen palmelia, „3uSfi", reifutamineigs 
faan, fuitfet fainaloSfa t)li pitjan talliin. .§ätf)ätään olimat 
temofet aifoiSfa, itfe fufin refenfä ebeSfä ja  pprtynä tuprufi lumi 
refien ympärillä, niiben liitäeSfä etefyifen ttjfö. ©mäntä fuuri, 
punafeffi maalattu emäsmaffa fainaloSfa, tpttöfet fufin mäfltjt 
ja  rtypjpt fäfiSfään ja lopuffi pari puhtaasti puettua palmeluS- 
ttyttöä, paffut punafeHa fanfaalla reunustetut farmaloimet ftjlig-



f ään astuimat reifupufuutt puetun ifänitän jäle§fä ulos (äntpi= 
mä<Stä tumasta. SSäHpt ja peitot laitettiin tuntoon, ifäntä ttoufi 
reteenfä, famoin SuSfifin. Csrott fjetfi oli fäfiSfä, itämä t)etti, 
fun näet oli jätettämä f)pmä§ti noille fafjbelle uäfollifelle palme= 
lijalle, jotta marjoista asti olimat olleet tattarien jopa foto per- 
£)efunuan temmiffiä.

§ ilja a  ja fauniisti matfuStettiin ja  onneHifeSti päästiin 
perille.

StaupuugiSfa obotti matfuätamaifia lämmin taEi SKarffina 
aattona faimat molemmat Ijemofet oätajanfa ja niin päättpimät 
marffinat Ijarjafaifitta ja muitta melutta IjemoSafiaatt näljben.

5Rot)feiten fpfpä miebäänfö, mppbäänfö näin montafin niistä 
tutjanfista IjemofiSta, jotfa jofa marffinoilla muuttamat Ijaltijoitaait.

SBaStauS on ifämä. Se , jofa ferranfin on ollut marffi= 
noilla, on ttäljupt faifen fen fauljun, faiffi ne pattijatat, merta= 
muotamat lamat ja  felät, tuullut itmaSfa IjuiSfimien piiSfan fit= 
main minfunan ja  ijartaiben firouffien ja IjerjauSjanain tuiman 
puna monien muiben fpbäntä melomien miHitilaäfa olemain 
ihmisten parjauffia. Siinä meibän fanfanjul)laimme —  marffi- 
noiben ohjelma. —

^Jaljo on jo eläinfuojeluäfeurat faaneet aitaan mutta paljo 
jääpi niille mielä tefjtämää ja me toimornrne että aifaa moittaen 
tämäfin epäfofjta paranee.

PtenemntiSfä faupungeiäfa en luuli]! oleman maljbotonta 
enemmän fuin aineelliStafaart tappiota tuottamaa, että jofo fau= 
punfi, miinaraljoistaan tat)i eläinfuojeluSpfjbiStpffet teettäifimät 
jollefin fopimalle paifalle faupungtn piirisfä 1) tarfoituffeu mu= 
faifia majoja, joita matfuStamaifet muofraa maStaan faifimat 
fäpttää IjerooStettfa tuojana ei maan marffina aifana mutta 
muulloinfin jolloin fuurempi maalaisjouffo fppStä tai toifesta 
faapuifi faupunfiitt ja  2) että faupungin määräämille „l)emoS= 
latfille" rafennettaifiin pffinfertaifia johteita, joihin itfe fufin 
tttppjä olifi melmollinen fiinnifitomaan Ijemofenfa. S iinä faifi 
ostaja tarfaStaa fitä ja  jo§ tarpeeHifeffi näfpifi maljaStaa fett 
ja  foetella (jemofett tapoja fitä marten määrätyillä teillä.

Slfianomaisten järjeStpSmieSteu fopifi ainafin josfafusfa 
faupungiSfa teljoffammin ajaa oifeuffiaan eläittfuojeluSafiaSfa.
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HI. lofcajsäittmittett

Sälliin tultuaan tarfaStafoon itfefufin enfin Jjemofettfa ja  
jo§ juomaa että fe on jättänet illalta annetut heinät talji muut 
ruofa=aineet fpömättä, tai että fjemonen on alafuloinen, tai mtyt= 
tää lipeältä, rttytyföön Jjeti loastaaioiin toimiin ja ilmoittafoou 
afiaSta fjemofen omistajalle.

SöiuiSt. karttumia tauteja faira§tattrista on puljutta ebetlä.
Palmelia ei faa falata IjäneHe ajettatoaffi annetun ljeroo= 

f en tautia.
£arfa§tuffen päätyttyä juotetaan fjeloonen, jonfa jälfeett fe 

faafoon faura annoffenfa talji muun fnuruS ruan. |>ett)oSten 
työbe§fä on talli pitybiStettatoa maan ei pilttu, ettei l)e tuonen 
Ijäirttntyifi työmifeSfä. @itte fun faurat omat fi)öbi)t, rt)£)bt)tään 
pilttuiben fiimoomifeen. 3 a  toiimeffi Kjetoofen pitybistuffeen. Seit 
jälleen annetaan Ejeinät. heinäin työtpä omat Ijejoofet malmiit 
ajoon, puolipätmätt aifana ja  illalla tapahtuu ruoffiminen 
famagfa järjestyIfeöfä.

Riimun marfia ei faa päästää liian pitfälte, ettei ne leiffaa 
Ifyemofen jalfoja eifä ntyögfään jättää liian tyfjpelle, joten ne eS- 
tätoät IjemoSta laSfemaSta pitfäKeen. halliin ei faa päästä 
ttrieraita, jollei jofu Ijetoofia tuntema Ijenfilö ole mufana.

§etoo§ten ruoffimifen ja puljbiStuffen päätyttyä pttyitäött 
IjerooStoariiStuS puljtaaffi, niisfä olemat metalliofat fiitlotetaan.

IV.

puljbiStamiSta marten fibotaan ntarljantinta tyl)pctle. pui): 
Mstus, jofa aina on aljettaroa (jemofen mafentalta puolelta faulait 
foljbalta, teljbään enfin fuatla ja  fitte patjalla. 3oS Ijemonen on 
loaSfa ta£)i roaafjboSfa, fuituataan fe ennen fufimista olfitufoUa. 
Sualla pudistetaan foto Ijeroofen muu ruumis paitfe pää, poltuet 
ja  jalfojen aliofat, jotfa eittrnt fiebä fufaa. kutitusta pelfääroiä 
l)ewofia tulee pitybistaa marotoaSti; ne omat Ittypelle fibottaroat



ja  fuan afemaSta fätjtettäföön olfituffoa. ©ufimifen jälfeen puf>= 
biStetaan fjemonen fjarjaEa. Xama tapahtuu fiten, että parjaa 
fuljetetaan muoroon pitfin, muotoon maSten farmaa; aina fen 
jälteen, futt parjaa on Suljetettu faffi fertaa, mebetään fitä fuan 
Ijampaita maStaan, joten fe pudistetaan tontusta ja piestä. 
Sun futaan fofoontuu enemmän tomua ja  Ijifea, Itjöbään fitä 
maSten permantoa fäptämäSfä, pilttuun fo f)baUa. (Sufaa ei mil= 
lään muotoa faa Ityöbä pilttuun feiniä maStaan, fittä fiten lemiää 
tomu pudistettuun Ejeroofeert ja fuimiffeifiin.

,§arjaamtfen jätteen pl)f)ittäföön Jjemonen merfatilfulla.
©pnnptpS ja  fiitoSelimet fefä peräfuoti pyitään märäEä 

merfatilfulla. Salat hierotaan oltipannatta.

Aarniot omat tarfoin fiimottamat ei ainoastaan jofa pul)= 
biStuffen jälleen, maan mtyösfin aina fun Ijemonen tuobaan ajon 
jälfeen talliin. Äamioiben pudistaminen fälj laatuun parhaiten 
fiten, että famion poljja, fäbe ja  maot faaroitaan puf»taiffi fou= 
fulla; fitte itfe famio ljuul)botaan puhtaalla mebellä, jonfa jälleen 
farmainen ofa fuimataan oljiHa ta£)i riemuilla.

Äamioit yläpuolta peittämiä tarmoja ei faa leifata. Äen* 
gittämättömiStä famioista tulee, ennen niiben puljbiStuSta, formilla 
taitella pois manlja ja  ^alfeittut farmiaine.

Aarnioita puljbiStelleSfa tulee mifuSti tarfaStaa fengitpStä.

Dtfatuffa, Ijäntä ja  Ijarja pudistetaan (jarjalla, niitä ei faa 
millään muotoa fantmaHa fuoria. SoSluS fuoritaan Ijäntäjouljet 
formilla. parjaa ja  Räntää ei ole tjpmä palmifoiba. Dtfatuffa, 
Ijarja ja Isäntä omat peStämät mäljintäinfin ferran la()bett miifon 
aitana lämpöifellä mebellä; fatfottafoon fuitenfin, ettei ifjoott jää 
maastoa talji faippuameben jäännöffiä, joS faippuata peStäeSfä 
on fäptettp.

3oS ilman ful)teet fuinfin fallimat, omat tjemofet pu£)bi§- 
tettamat ulfotta. PuljbiStuffen tapaljtueSfa talliSfa tulee iffunoi: 
bett ja  omien olla aufi. ^RiStimetoa on mältettämä.

(Silmät, fieramet ja  jalat peStääu fplmäHä mebellä, jonfa 
jälfeen ne fuimataan merfatufolla talji riemulla, piuljbistaffen 
loputtua peitetään iieiuoncn loimella ja  fibotaan niin (pljljelle 
ettei fe ulotu miereifeSta pilttuista ntofaa ottamaan.
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9 ) l u i § t u t u § .  §emoSta ei faa pudistaa fett ftyöbeSfä. 
3tjon jälleen omat Ijemofet talutettaloat fiffi tunne» fuimamat. 
SoS tätä ei te£)bä miebään fjemonen fuoraStaan tattiin, jonfa 
omet, iffunat ja  itmaruubnt fntjetaan. SBaljaat otetaan pois 
ja  f) etoo f en fofo ruumis, etenfin felfä, jalat ja  matfa ^erotaan 
olfttufoEa fuimaffi; filmät ja  fieramet fuimataan riemulla, tör
mät filitetään fjarjaEa ja  tjemonen peitetään loimella.

SBaSta Ijemofen ttytynntytttyä ja  fuimuttua, f. o. tunti taEiin 
tuonnin jälfeen, te^bään tätybeflinen puljbistus.

3oS l)emofen tulee feistä maljaat tyEään jonfun aifaa pitt= 
tuuSfa, niin pantafoon pieljtaroimifen eljfäifemifeffi riirnunmarfi 
ItyfjtyeEe.

Äemäältä farman lätjbön aifana omat £}emofet pu§= 
bistettamat tamaEiSta ljuoleEif emmin, jotta maniat farmat pa- 
remmin irtautuifimat.

SBanljoja farmoja ei millään muotoa faa repiä mätifin irti, 
fiEä Ijemonen, jolta täten ennen aitojaan riistetään talmifarma, 
moi fairastua.

karman muuton aifana tulee olla erittäin maromainen ettei 
Jjemonen miluStuifi — .

V. ĵ tpofett rttöfefurotuen.
^emosta ruofittaeSfa on tarfoin pibettämä filmällä, että 

Jjemonen ft)ö faamanfa ruuan eifä peittele ja  mariStele maahan fau= 
roja eifä mebä Ejeiniä jalfoiljinfa. 5Ruotaa annettafoon mätjin ofitt 
ja  ufein, fiEä afjne Jjemonen moi turmella matfanfa tylönftyöntU 
f eitä, jota mastoin niulja Ijemonen ei fernaaSti ft)ö femmoista 
ruofaa, jofa pitemmän aifaa on oUut fen ebeSfä ja on turmel= 
tunut IjengittämifeStä.

VI. ittoffamittett.
§emofia juotetaan puhtaalla ja fjaaleaEa mebellä, tal= 

meöa fellatfella, jofa on ollut työn taEiSfa. — 3oS tämä ei 
fäty päinfä, niin tulee juottajan fäfiEään mäljän aifaa hämmentää
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ftjlmöä »että ja  fitte peittää astiaan fouraflineit puhtaita Reiniä, 
jonfa fautta fjemonen estetään juomasta ahneesti ja  liifaa paljo* 

SefaifeEa mebellä ei faa juottaa IjemoSta. SoS parempaa 
»että ei ole faatamiSfa niin aunettafoon meben feistä fiffi, funneS 
fe felmeitee ja lifa laSfee astian pohjaan.

duumalla ilmalla juotettafoon Ijemofia ufeimmin fuin ftjU 
mällä ja  foSteeEa. <SumeEa on parasta juottaa IjemoSta iltafiEa 
terran enemmän fuin muuEoin, jottei fe aamuEa joifi niin ahneesti 
ja päiloärt tuEeSfa mäljemntin tjifoilifi. Äefällä moibaan §emofia 
juottaa puroista ja lähteistä.

SljoSta fnumentnnutta IjemoSta ei pibä juottaa, eifä mt)öSfään 
ruoffia fauroiEa, aifaifemmin tuin folmeit, talji IjätätilaSfa fat)ben 
tunnin perästä.

®un Ijemonen fotoan ajon jälfeen on fotoaSti fjiesfö, obo= 
tetaan niin fautoan fuin ebeEifeSfä tof)baSfa on mainittu, jonfa 
jälfeen fen annetaan juoba mäljiteEen.

keijuit ja tpön aifana, jopa (jelteifeEäfin ilmaEa, moibaan 
juottaa Ijemofia, mutta juottamifen jälfeen pitää fjeti lähteä liifc 
teette, jotta Ijemofet lämpiäifimät.

^JmtfaS, tuima ja pehmeä fuimife on IjemofeEe erittäin 
termeeEinen ja  mirtiStää fitä raSfaiben ajojen jälfeen.

^uimiffeet omat lemitettämät tafaifeSti pilttuun pcrman= 
itoEe. Santa, mifä putoo fuimiffeen pääEe on Ijeti poiSforjat=
tama. Äuimifeoljet omat jofa päimä aamuEa ramiStettamat ja  
ne niistä jotfa felpaamat, pantamat IjtymäEä ilmaEa pihalle fui= 
mainaan, fefä fitte fuin pilttuun permanto on laaStu, feiinien aEe 
eli muuljun fäilpttjSpaiffaan. kosteet, felpaamattomat oljet £jei= 
tetään lannan fanSfa ulos.

Soita taEi faifi fauniin näön, moibaan fitä foristelia noin 
44 cm. letotyifiEä palmifoituiEa olfinauIjoiEa, jotfa laSfetaau 
maahan pittin fätjtämäu ftjrjiä lifi fuimiffeita. Stäptämille ripuS= 
tetaan peffaa.
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VIII. fteitgifQ*.
§emofen feStämppS ja tpöftjftj riippuu fuureSfa määrin 

fengitpffeStä; fenpätäijben tuleefin tarfoin fatfoa että tätä ei (ai= 
minlpöbä.

Sota aamu fiimouffen jälfeen ja  jofa ferta, fun fjemouett 
palaa ajosta, omat fen fengät tarfaStettamat. £ätä  toarten tulee 
puljbistaa f aimo ja pienellä rautaifella foufulla hiljalleen Ipöbä 
fenfään tullaffeen mafuutetuffi fiitä, omatfo naulain päät fengiSfä 
fiinni, eimätfö ne ole fatfenneet ja oitfo fenfä fuora ja fatfea= 
maton.. .£jemoSten tulifi olla fengäsfä aina, paitfe laitumella 
olleSfa. §emoueu oit uuhestaan fengitettämä mäf)intäinfin terran 
6:Sfa miifoSfa. —

hengittämättömien fyemoSten fatoioitten teränriä reuituffia 
on jofa 10:S päitoä raspilla ppörennettämä, jotta famion reunus 
ppfpifi tplfänä ja ppöreänä eifä lofjfeaifi l) emo f en liiffueSfa.

9)?itä fengän malmiStantifeen, faioioibeit puljbiStuffcen ja  
itfe fengitpstapaan tulee, olifi noubatettama afiaa tuntemien oh
jeita ja ueumoja.

1 9)1 n i S t u t u S:
^emofilla, joilla on l)uouot jalat ja famiot, moi fäpttää 

it. f. alituista fuimifetta (olfintatraSfia.)
Se  laitetaan folmeferroffinett. Sllimmaineit ferroS laitetaan 

foStutetuSta l)eroofen lanftaSta, jofa tallataan Ijpmin fomaffi. 
Xäuuin ferroffen tulee olla noin 11 cm. paffu. Sen päälle rU 
putellaan aifa ajoin poltettua fipfiä, jofa ebiStää mtrtfan imet); 
tpmistä ferroffeen fuin mpöS amoniafftfaafun noufemiSta. Sltis 
maista ferroSta ei pibä pitfään aifaan muuttaa. S e  muoboStuu 
fofjta timiiffi ja  jouStamaffi aiiteeffi jota ei poisteta ennenfuiu 
fe on tullut läpeitfä foSteaffi. Xoiiteit ferroS laitetaan tuimista, 
fäptännöSfä olleista oljista. Se  poistetaan joSfuS ja fenfijaait 
tuimia olfia plimmäifeStä ferroffeSta.

$ätä  fuimifetta fäptettäeSfä on lauta f)eti poiStettama, että 
Ijemonen ei faifi polfea fitä plimmäifeen ferroffeen.

2 S K u i s t u t u s .
Niitten l)emoSten jalfojen alle, joitten famiot fuimumat 

talji omat Ijauraat, tulee fefoittaa lehmän lantaa ja famea, faman



nieriän funtpaafitt ja taittaa tämän fefoituffen fijaan uutta niin 
pian fuin ttanlja on (uittanut, jota menettelyä on jatfettatta 2 
ttiitfoa.

$un fietoofct oraat tenghettättät fopii panna pEäfelitettpä 
fefoituSta jofaifen fengitettättän tjeioofen fajpioiben alle, fiEä fiitä 
pefjmenettät fattionpotjja |a fartttaine.

•Kiitä tjetoofia ttarten joiEa on miitanettät fäteet, tulee 
liutoottaa fattea fuolattebeäfä. Sitten la§teEaan fäbettä täEä 
liuttoffeEa, talji pannaan fipeän fäteen pääEe mainitussa liuto of= 
feäfa taitettu tappuratuffo. Aarniota ei faa ntiEoinfaan ttoi= 
iella nofea fifältättäEä ttoiteeEa, fiEä fiitä fe futttuu.

Para§ faioion tooibe faabaan fefoittamaEa toteen 1 fg. 
fuolaamatonta fian raottaa, 50 gr. puljbtetamatonta tär= 
pättiä, 50 gr. fyarppööfiä talji tjartfia, 50 gr. ttafjaa ja 50 
gr. Ijunajaa. £äm ä fefoituS on pantatta fulattimeen ja fulat= 
taa tuleäfa. ®un fe on fulanut, faabetaan fitljen 50 gr. peU
lattanöljtja, ja fitte fitä hämmennetään funne§ fe tjpptpp. Xämä 
ttoibe ebistää mpöäfin fattion taattua.
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