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a iH u t flu fc .

9tumete$fani tä$fä antamaan mietteitä ja fetityffiä fatomuo* 
fien tyiStä ja niiben poi$tamife8ta, tätytyty jo ebettä muistuttaa, 
ettei täsfä ole tarfoituffena mitään äimän uufien, eti ennen tietä** 
mättömien feiffain ilmiantaminen, fiC(ä niin ufein fattumaifet 
f uin fatpmuobpt ©uonteSfa omat otteet, niin tutut ja tietyt omat 
täfyeS laitti niiben fttytfiu fetä mietä ufeamntat marofeinotfin, 
maitta *—  Suutala parattoon *—  näitä ei ote aina maariinotettu. 
kartoitat jeni on maan terrakaan ttyteen lo’ota mainittuja afian* 
paareja ntuistutuffeffi maamiefyittemme, ottamaan parempaa maa* 
ria faifiSta {emoilta fatomnofien ^oiötamifetfi eti mäfyinnätin tie* 
mentämifefft fen furfeita feurauffia, Sirjaifeni tarfoituS ei fii$ 
ote antaa obbineitte uufia tumuntaSfuja ja beruStuffia. ©e on 
mieleltäni fatomnofien afiaSfa faifiSta fuurin moitto, jo$ faiftntme 
maantiettämme feljoitetuffi parempaan rnaanmitjetyffeen,

£äpbettifentmän järjeStyffen muofft täptyp täsfä fti$ tyfyim* 
mittäin mainita monilta ennen jo Itymin tuunetuiStafin feifoista. 
SDtutta fuin fatomnofiin on niin monen monia tyitä, niin etfoon 
futaan tuutto, että niitä terratta faiffia faifintme ntuiStaneeffi. 
Söaan afian tärfepben muoffi oten fnitenfin täSfä ritytynpt näitä 
atnffi toteamaan, toimoSfa, että funnioitettamat Intiat ttymäntafy* 
toifeSti tefemät maamme fanomatetjbiSfä muistutuffianfa ja tifäpf* 
fiänfä täfyän, niin että toti tulemina aitoina faiftntme nämä afiat 
fanfattemme mitä fetfeimntiffi.
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Soinen lotyta, jofa te!ee tämän firjan puuttumaifeffi, on fe, 

että foSfa fatamuoften poistamifeen, p^bellä janalla fanoen et oi* 
feaStanfa tarmita mnuta fuin r n a a m ilje tp ffe n  ja  t a l o n i  
a f ia in  p a r e m p a a  j ä r j e s t ä m i s t ä ,  maan fuin nämä juuri 
omat niin monifyaarafet ja amarat afiat, niin on mafybotoin ru* 
meta tämmbifeSfä firjaSfa fofo maamiljelpS* ja talousoppia pe* 
rinpofyjin felittelemään. Säptpp ftiS maan Ipfyimmittäin mainita 
näistä ja fiifyett (taan teloittaa maantiellämme ^afemaan pareut* 
paa tietoa ja fofemuSta huonolla faunalla olemain rnaamiljelpS* 
aftatmnte parantamifeffi ja famalla ntpöS fatomuofien tuntumatta* 
maffi faamifeffi. Sllfaafin tä^än olla jo täStäpuofeen mä^iteUen 
parempaa tilaifuutta, fuin maamiljetpSfoufuja ja pl^tepffiä on pe* 
ruStettu ja perustetaan jofa maafuntaan* Jäm ä tobistaa uuben 
ajan talouS*afiaimme fuljteen oleman tuloSfa. ©euratfaat maan 
maantiehemme lämpimällä mielellä näitä faiffia, niin pääfemme 
parempaan maraUifuuteen ja fatomuobet tulemat tuntumattomiffi! 
Säm ä on h ita in  toimo

S ä m ä n  k i r j o i t t a j a l l a .

k u o p i o S f a  SammifunSfa m. 1860.



l i e t t e i t ä  fatotouofista S u o m e n a .

Sutfiegfa fatotouoften ftyitä, tefifi mieli enftmtä faa* 
maan jotain tietoa niiben järjeötytfeStä, jogfa nämä fofj* 
taatoat futatut maanpaiffaa. SEägtä feuraaft, paitft muuta, 
f elin etu, että tooitaifiin jofjonftu määrään ebettäpäin at* 
toata tatotouoben tuloa ja ftiö oda toaroigfanfa laitifla tnaf)* 
bodiftda teinoida toagtugtamaan f en toaifutuffia. Sthttta 
tatjän tarpeedifia toaariinottoja juuttuu meiltä täfjeg toto* 
naan. £>toattin nämä toaariinottamifet jotenfitt tutatoita ja 
epätafaifta: ftdä fatotouoftin on niin monen monia ft>itä. 
3 a  tyfibegfä paitfatumtagfa tooipi tuda furtein fatotouoft 
famada aitaa tuin toiftgfa maafmtnigfa, jopa naapuri* 
pitäjinä ja tatoigfa faabaan taittein fiebelntädiftn tottja* 
tottofi. Gsufifatfannogfa näyttää fiig mitfei ma^bottomafta, 
faaba jotatin fitfrtaa fatotouoften järjegtptfegtä. ^uitenfin, 
jog otig meidä tarpeeflifia tartagtuffia ja muigtoon ftrjoi* 
tutfia ufeammitta touofi*f abeitta, fugtatin paitfafumtagta 
eritfenfä, niin tooitaifiin niigtä faaba fjpöbpdifiä opetuffia 
tatotouofien järjegtpffegtä: ftdä, mintuin faiteda luonnon 
toattafunnagfa, tät)tt>t) tatotouofidafin oda jofn järjegtpg.

3og fuintatin fuuri f>pötp otifi tämän järjegtpffen 
tietämifegtä, niin täptpp nteibän f e fuitenfin jättää tu te*
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Voitte ajoitte, futu emme tiebä löytymän taljan tarpeellifia 
muistoonfirjcituffta, niin tät)bellifiä tuin pitäifi. Sam an, 
niinfuin monen munnfin ilmaStoHifett j. n, e, afiait fuf>* 
teen on meiltä toivoo tulemina aitoina faaba nterfiHifiä 
opetutfia niistä ilmau*atallifista tartaStutfiSta (Älintatolo* 
gifta obfermatiouer), joita «Suomen tiebefeuran toimesta jo 
fitte to. 1846 on alettu jmtpäri «Suomenmaan tel;bä.

«Se ei matfa maimaa, perustaa mitään tutfiutoanfa 
niihin mailltnaifiin tartaStufjtin, joita meillä mal;boflifeSti 
faattafi lot)tt>ä. SIZiibeu nojalla tel;bt)t entifet päätötfet ei* 
mät nttyeS nät> pitämän rt)§tiättfä, jjpiaiuitfeu täSfä joita* 
luita efimerfftä,

§ e n a  3Ji, SÖSecfftrcnt fanoo: "pitemmän ajan fote* 
rnnS ett nätyttäntyt, että tatomuoft luullaan fattuman jota 
Tmteuä Vouoteua, itiin että feitfemäSfä muobeSfa 3 pibetään 
oleman f)t>miä, 3 teStintertaifia ja 1 tuottaman tatomuo* 
bett —  eli toiftlla faneitta, fjttouot fabot palajamat aita* 
tauftttain 10 eli 12, muoben perästä, ja jota 51 mttofi 
ett fmenempi taifiSta ebeltifiStänfä. Sfiiitt oli efim. muo* 
(ilta 1762, 1772, 1793— 94 fituri näitä, ja mitobet 
1804, 1815— 16, 1825— 26, 1836— 37, 1846 $tte* 
noja" *). 3oSfo tämöfin on jo itfeänfä maStaan fotima,, 
itiin ettei ftäätötfet efintertfeiu tanSfa tät> fotoin toteen, 
niin fett tirjamarnpaa jälteä tulee näistä fatomuofien mttofi* 
litmuista, ntilloitt muta omat fattuneet, jos niitä eri ftai* 
toista rumetaan tyfjteeit mertailemaan,

Sirfitirjantme "2ljantieboSfa" on meriitti) fettraamia 
fatornuofitfi: mm. 1690, 1695— 96— 97, 1769, 1834 
— 35, 1844 ja 1856. SäStä tatfoeu luulifi tatomuo*

* )  J ta tfo : „ 3 tn te c f n tn g a r  t £ a n b t l ju # l jd U n in g e n  uit alpfjKu 
bettff cvbittng af 2Becffhömff fttett 353 j. fcitr.
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fiett totutte ajoitta ttttteett paljoa tipeämmilfi luin ettttett, 
huonomman maantoiljelptfen aitatta; toailla ttfe afta on 
peräti toifittpäiit. ©top on ftittä, ettei laitti entifet lato* 
tottobet ole tulleet ajantietoon pattnulfi. —  £>erra 21. 28a* 
relhtlfen telemägfä lirjagfa: "k e r to m u s  £ p r to ä ä n p i*  
t ä j ä g tä "  (©nouti to. 1854) ott pattlittit ruigtpmtprin 
pintoja Stprtoäättä, joiben latteuteen latfoett tooipi päättää 
fieflä otteen latotouofia toto. 1675, 1681, 1695— 96— 
97, 1709, 1726, 1749, 1756, 1762, 1769, 1775—  
76, 1785, 1788, 1831, 1845 (? 44) *).

Slilaftrjagfa © u o n ti to. 1857, fitoto. 176 ja 177 
on taag toäpätt tietoja äftarttinan pitäjältä, toaiffa näitä 
pibetään pptoitt puuttutoaifuta. Silitä f uitettiin on tietoon 
faatit, niin on inainitugfa pitäjägfä ollut: 

noin to. 1575, latotottofi ja larjanrutto, 
to. 1595, lotoa latotottofi ja näitä, 
to. 1601 ja 1602, lattpia näitä pii toto ©ttonten, 
to. 1603 ja 1604, lotoa rutto näljän perägtä; pel* 

toja turmeli raleet,
to. 1604 ja 1605, larjanrutto, 
to. 1605, latotottofi pöpattoigta, 
to. 1617, toiljatt turmeli raleet ja ranlla*fateet, 
to. 1618, larjanrutto; fuuri litrjttug pitäjägfä, 
to. 1628, pltä=pleinett latotottofi pattagta; näitä, 
to. 1630, toiljatt turmeli raleet jaranlla=fateet; lait* 

l;ia ttällä pitäjägfä,
to. 1630 ja 1631, lulllutanti ja rutto, 
to. 1696, lotoa latotottofi ja näitä pii toto ©noitten, 
©itte taag allupuolelta to. 1700*lttlua puuttuu rnttig* 

toon-lirjoitulfia; mutta
*) J ta tfo  n im ite ty n  l u j a n  j t M » .  1 6 0  ja  1 7 0 .



to. 1750, oli fotoa fatotouofi fuitouubeSta,
to. 1754, märfppS toafjingoitti faStouja toäl;än,
to. 1755, ftptoin ljuono touobentulo,
to. 1756, fotoa fatotouofi,
to. 1779, fotoa fjaCa ja fuitouuS*),
to. 1781, touoben *tulo ftytoin tytono,
to. 1783, fntouo touoben tulo,
(to. 1789, rufiin tulo Itytoin runfaS), 
to. 1793, fatotouofi muutamiSfa patioin, 
to. 1797, fatotouofi fateeSta fjebelmöimifen aifana, 
to. 1798, fotoa fatotouofi 3 fjallatybStä f>ebelmöimi* 

fen aifatta, fefä fuitouubeSta.
©itte taag tältä touofifabalta ei ole tietoja muulta, 

fuin että
to. 1851, 9 p. £>einäfuuta tefi fiaKa fuuten toafjin* 

gon ja että
to. 1853, oli fotoa fjeinän puutos jään pclttamifeSta 

ja fuitouubeSta.
Sopuffi fanotaan famaSfa firjoituffeSfa: "99?etfilliStä 

oit, että loppu 3:ntea touoftfataa perätyfftn, nimittäin toto. 
1595, 1696 ja 1798 fotoa fatotouofi on f o jan n u t @uo* 
men afujamia; feSfimäineu oli faiffein fertomuSten mu* 
faait faupiStatoainen feurannoiltanfa".

O ulun 28iiffo*<3anomiSfa to. 1852 97:o 15:Sfa on 
toertailuja " to äeS tö S tä  K a ja a n in  f i f i la f u n n a S f a ,"  
joSfa lopulla fanotaan: "SJierfiEinen afta on fe fieltä* 
mättä, että fotoat ajat otoat Kajaanin fifjlafuntaa 4 fer* 
taa perätysten 21 touoben toäli*ajan päästä fofjbamteet,

<*) SBarmaatt fe ( a j a l l a :  ftttd fytyafyallat tuoiirat otta enemmittäin 
Iraan mdrftnd umoftna. ©t;i«td f e faijattaan f uimina muojtna tulee tagfd 
fivjasfa etempdnd felitettdmdffi. k i r j a n  t e f i j d .
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nimittäin touofina 1770, 1791, 1812 ia 1833 (1832). 
Sätiaitoina firtontirjoiSfa ei ote fentmoifiSta furfeuffiSta 
mitään muistutettu".

97äiStä ebettifiStä Jarmoista efimerttiteiStä nätee, ettei 
taiffi tatotouobetft fanottatoat ote otteet ^teifiä taifitte 
paiftatunnitte ja fettfin, ettei näistä imetä ote moitit faaba 
mitään toamtaa peteistä fetfoa tatotouofien faitoatuSta jät* 
jeStptfeStä. Suutentin tämän afian [niteet otetoan Raetta* 
toat enemmän muttattifetta tatoatta.

SJiutta en tuulettaan tätä järjestyen tietämistä niin 
peräti tarpeettifeffi, toaan fiipen fiaan ottaamme jota touoft 
toaruStetut tätä tietämätöintä fatotouotta —  tuin tuote* 
mata —  toaStaan ja autereitamme faifitfa mapbottifitta 
teineittä poistaa toto tatotouofia ja niiben furfeita feurauf* 
fia. ©e ontin tämän afian tuonnoSfa, ja toteutus feit 
jotapäitoä tobiStaa, että ip m if il te  on m a p b o ltiS ta  
faaba tatotouobet jotentin tuntumattomiffi. ©pän nt)t 
toiime* ja tämän touofifaban tatotouofina ote enää, niin* 
tuin touofina 1695— 1697 "ainoaSti Surun (napatun* 
naSfa 60,371 penteä oti fuottut nätfään ja ruttoon" *). 
©  m is tä ä n  toiime*ajoitta ote enää tapattanut toitjan 
pirataSfa niin funria ja ätittifiä muutoffia tuin ennen, 
jottoin ei faattanut töptpä toitja*toaroja maaSfa fo’ont* 
maSfa, eitä tiet ja futtuneutoot toietä otteet fentään* 
moifeSfa taitotfeSfa tuin ne npt jo otoat, toaitf ei ne toietä 
npttään teolta teStä. —  ©ftmerfiffi tästä toitjan kintain 
epätafafuubeSta entifiuä aitona f aan mainita, äSfen nimi* 
tetpn (jerra SBaretiutfen firjait mutaan, fito. 168'— 170, 
että Sprtoäättä to. 1683 rnatfoi ruisttmnpri 8 taatterta 
tnpariSfa (1 rupt. 28 top. pop.) mutta to. 1698 jo 15

**) Statfc A j a n t i e t o  X u r u t t  f a u p u n g i s t a "  jm\  31.
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teatteria (2 rupt. 40 f op.) ©arnate te. 1714 ntatfoi 
ruigtpmtpri ainoagti 7 teatteria (1 rupt. 12 f op.) mutta 
te. 1726 jo 45 tatt. (7  rupt. 20 top.) jota fiipen aitaan 
on ottut ifo rapa. ©itte taag te. 1738 tagti fe 12 taal* 
teriin (1 rupt. 92 top.) 38. 1776 ntatfoi fe taag 48—  
54 tatt. (7 rupt. 68 top. —  8 rupt. 64 top.) tuin fti= 
pen fiaan jo fettraatoana touomta (1777) ei matfanut 
muuta tuin 2 ja 2 ‘/s ritftä (2  rupt. 88 top. ja 3 rupt. 
36 top.) Siirne teuofitpmmeninä fiipett fiaan on ntig* 
tpimprin pinta fiepunut 4 ja 6 popiaruptan toätitta. Äat* 
tein teitjan pinta, tuin teiirne tatoteuofina tuuttiin, oli 
tammifuugfa te. 1857, jottoin ferrotaan jaupotutin matfa* 
neett Äemijärteettä 17 ja $uotajärteeltä 16 pop. ruplaa*). 
Sftuuten oli fittointin pätäifemmigfä paitoigfa ruigtpnnpritt 
pinta ttoitt 10 ja 12 ruplaa, fe on, toigtatoertaa tattiimpi 
tateattifuuttanfa, fitpen fiaan tuin ägletfigfä Stprteään efi* 
nterlitfi otetuigfa pinnoigfa, 134 tenotta fitte, oti pti 6r 
tertaa tattiimpi tuin moniaita teuofia fitä ennen. Sftärnä 
oteat itaputtateia tobigtulfia nteibätt ajallemme fetä toieta 
enemmän tuteteaifuubette.

Ulfomaibentin jo enemmän ebigtpneet riennot tobigta* 
teat fitä famaa ipmig*ätpu tooimaa fatotouofia poigtaegfa. 
$eibäit paremmat futtuneutoot, rautatiet ja pöprpt faatta* 
teat toimeen teitjan j. m. f. pitaifen ja tafaifen teteiämte 
fen, jogta feuraa tafafemmat pinnat, eitä pääfe puittog 
tuntumaan tatotouoben topbategfataan. Otapanpuutteen ai* 
faua fattutea ppteä teitofi on uäptp femmoifigfa paiffa* 
funnigfa tuottatoan fuurentman pattoeuuutfeu teitjan fegfi* 
phmagta, tuin jotu fatotouofi teoipifaatt fattigtaa.

;-'0 Jtatfo ( s u o m e ta v  9t:ro (i lt>. 1857.
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Ä a to to u o fif f i  tyteenfä futfutaan niitä toitefia fuin 

toiljan fato, joto fotonaan, eli fuurimmafft ofafft turmat* 
tuu f ovimatto main ilrnain —  liian n tä rf  tytyben, liian 
fu ito u u b e n  tal;i liian ft)lmtyf>ben —  toaifututfegta, eli 
toifin f anoen: fyigtä, jotta eitoät ole itymifen toattagfa, 
ett egtettätoigfä. SRäitä futfmt tägfä firjagfa fatotouofien 
pää=fi)ifft. Suutta niitä on toietä toifta ft>itä, jotta ajan* 
oloon tefetoät fuurempia toaltfngoita maamiehen toitjatoa* 
reille fiCä että ne otoat jofatouotifet. 5täitä fopii nimit* 
tää fatotouofien ft)tjtt*fi)tfft. Äuin fatotouofien ft>itä fer* 
ran rutoetaan tutfimaan, niin fittoin ei mtjög faa unikot* 
taa näitätään ft)rjä=ft)itä.

Sltäigtä pää* ja fprjä*fpigtä fatotouofien afiagfa ei fiti* 
tenfaan teit) eri*ofigfa f e l i t tä m in e n :  fifiä ne toaifuttatoat 
toinen toifiinfa moitegfa fofjbagfa. O n  fiig otettatoa jofu 
muu perugtug niitä jafaegfa. ^avaaffi luulen tägfä firjai* 
fegfa jataa nämä niin, että puluttaan fatotouofien fp ig tä  
ja  to a ifu tu f f ig ta  fe fä  to a ro fe in o ig ta : 

l:ffi. S i t j a i n  fag to aeg fa ,
2:fft. S ö ilja in  fo r ja a n tife g fa ,  ja  
3:ffi. S S ilja iit fä i lp t tä m ife g fä  ja  fä p ttä n ti*  

feg fä , ja  f i t te
4:ffi. l i e t t e i t ä  m u ig ta  e r in ä if ig tä  fe in o ig ta , 

jo iben  t a n t t a  to ä tt tä m ä ttö m ä in  fa to *  
to n o f i e rt f e u ra u f f ia  to e ta a n  lie to en täö .
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Gmftmätnen Dfafte.
totolmiojicii ftjiötä, luaifittufftöta ja uiarofciitoiötn toiijaut fagtuacöfa.

Äaifenlaifiöe toiljoille ja juurifa§muiHe fagmaeöfaau 
faattaa turmioina, toifin muofin ja toifin Railoin, taSiou* 
elämälle fopimattomat ilmat j. m. f., eftmertitfi: 

l:fft. S i i tä  m ä r tp p s ,
2 :tj i  S i i t ä  tu im u u S ,
3:tfi. S i i t ä  tp lm p p g ,
4:fft. M a te e t, tu u le t  ja  n tp rS tp t,
5:tfi. © p ö p ä lä i f e t ,
6:ffi. © o v im a to n  fp lm ö * a ita  ja  ta p a ,  jafppS* 

miljalle toielä erittäin:
7:!jt. © u la a n  m a a h a n  lu m en  fa ta m in e n , ja 
8:tfi. $ e l» ä t= ro u ta  ja  a ja m a t.
SCSoijt fpllä mielä fppfft fanoa fm ouon, fo p im a t*  

to m a n  m a a n to il je le m ife n tin ;  mutta tuin tämä on 
juurin ft>p taittein muiben fpibeit enemmätte toaifuttami* f ette, ja tuin paremman ja fotoeliaan maantoiljelemifen ja 
neumoittelernifen tautia muiben fpiben martututfet jojiontm 
määrään moibaau poiötettaa, niin tulee fiitä itfe fuSfafin 
paitaSfanfa mainittatoatfi.

I. £iifa
<Siian märtppben fppt miljeltämien fattouen jjaitaffi 

omat fajjtalaifet. S£aj>i fitä f a ta a  liiaffi, taf)i taa§ on 
miljeltämä maa itfe S tä n fä  m ä rfä , läheinen ja "toejt* 
Utuinen," niinfitin taboaflifeöti femnioifeSta fanotaan. Sfto®
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temmot nämä paitat omat fuureSti mapiugottifia faSmu* 
etämätte. % tm ä, lato, ruoste, puonot jpmät ja taiten* 
tatfet taubit, f^ögoäläifet fefä ritfa*ntopot joptaamat atfitnfa 
liialta märfppbeStä, maitta toifetta puolen loptuuttineu 
foSteuS on fasmuin etämätte marjtn tarpeellinen.

$oSfa meben toimitut fasmu*elätnäSfä on niin moni* 
puolinen, niin mainittaamme niistä tärteämpiä täSfä, tut* 
tatfemme paremmin pmmärtämään, miSfä titaifuufjtSfa fe 
fttte moipi tiifana mapingotlifeffi muuttua.

StopmeSfori @ af f eitin ntaamiljelpS* ja metfä*afate* 
miaSfa iparanbisfa perra 3 .  21. ©töcfparbt fanoo: *) 

"iPatmetuffet, joita mefi tarjoaa fasmuitte, omat nto* 
ninaifeSta taabuSta; tärfeämmät omat feuraamaifet:

a). @e on (n o ro s ta a n  e ta tu S * a in e  fa sm u itte . 
@e nimittäin antaa niitte molempain atfuaineitenfa fautta 
fen papeen ja mebpn, jota fasmut etottifitfi aineitfenfa 
(jotta omat pape, metp, piili ja tuto) tarmitfemat. tpup* 
baS mefi on näistä fapbeSta temiattifeSta attu*aineeSta 
niin, että fe fifältää 11,096 paino*ofaa metpä ja 88,904 

paino*ofaa papetta, SöebeSfä omat nämä molemmat faafu* 
tajit temiattifetta moirnatta fafentuneet märfppbeffi. $aS* 
muen fifältä tutemat ne faman moiman fautta ppbistetptfi 
ppben eli molempain niiben toiften ebeltä mainittuin atfu* 
aineiben (piilen ja tufon) fanSfa ja fafentumat f iin*  
t ib i t f i  fappateiffi, puu*aineefft, tärffetpffeffi, pipfaffi, 
fasmu*tiimaffi, fiemen*matfuaifeffi j. n. e. ÄaSmut moi* 
mat faaba itfeflenfä tämän meben jofo maasta eti ilm asta**),

**) Stdtfo: ^Sanbtbruf^femien ^ättfattliö t framftäUb af 3 .  31. ©töcf* 
fjdxU11 I I  ofa, jtttm 164 j[. n. e.

<*&) 9ftaa$ta Jiuitiffanfa ja ilmasta leljbiflcmfä.
V i t j a n  t e f i j ä .
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jokfa aina toailjettetetoikfa määrinä on toefifjöprpä. 31* 
ntatt fitä tartoitfee faktont juuren paljottben toettä, jofa 
"ntefmna" eli taktou*toetenä täpituntee fjeibät ja jofa pois* 
^oprpämifettä ja tataft=imeptpmifeltä aina nutistetaan niin 
tautoan !uin taktou elää. Siitä toettä on ufiakti 70, 80 
ja 90 fabannekta tuoreiben tahtonen painosta.b) > Söefi a u t ta a  to a tm ik tu m a a n  tak to u n  eta* 
tu k ia in e i ta  ja  te te p tp m ä ä n  n i i tä  p t j tä tä if i t f i .
®e on: fe faattaa juotfetoaait tilaan ne etatukiaineet, 
jotta totoana peltomaan muttakfa ja titoiiaineikfa otoat, [itiä* 
tatoatta, että fe tuottaa ja tooimakfa pitää ne fatfi temialtikta 
tapausta: mutjeutumifen ja tajjoomifett, jotta fotoittatoat 
tämän muutotfen, fetä tiutoottaa famalta ne näikfä ote* 
toat taafu* lajit ja juotat, ja tarjoaa ne futaneena eti juot* 
fetoana laktoujett juuritte.

c) . Söefi to tea t ta k to u il le  m u i ta l in  e la tu k  = 
a in e tta . Äaiffea tiuteuetoaa ett $uuj>tauntutoaa, joita toefi, 
juoktekfanfa maanpäättitfe eti täpitfe lorfeimmitta paifoitta 
atemmitte, tapaa niikfä fitoi* ja maa*jou!oikfa, joiben tantta 
fe läppi, ottaa fe fefaaitfa, ja antaa fenfautta niille faktouitte, 
joita fittemmin tapaa, titaifuutta näiktä toaroiktanfa tpp* 
bpttää tarpeenfa monentaifitta etatuk*aineitta.

Sam aa tefee jetin toefi, jota fateeita, tuntena, tak* 
teenä ett fumuna tutee atak itmakta, fettaifitte itmakfa 
oletoitte aineille, joita fe tooipi tiutoottaa eti mtttaanfa 
tyuu^toa (nim. ilmaa, fjiilifiappoa, ammouiattia, fatpeter* 
fefä toattittifjappoa j. n. e.)

d) . SBefi to im it ta a  tak to u n  e ta titk * a in e ib e n  
o t ta m is ta ,  ja ta m ik ta  ja  t ie r tä n t ik tä  ta k to u ik fa . 
Slinoakti juotfetoat eti t;öprp* taf;i faafu*moifet aineet tooi* 
toat, jofo juurien eti testien tautta, tnnteutna laktouifmt.

)
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Söefi tooipi tiutoottaa fefä totoia että faafuntoifta aineita 
ja tienneenä ett fulaiteetta tooitoat ne toeten fattSfa tulta 
taStonen fifätte ja fiettä tetoittäibä faifitle juotitte. $aS* 
tout pibättätoät näistä toaan niin patjo tuin tartoitfetoat; 
mutta liian toeten Ijetyrt)ttätoät eti tjengittätoät ne tttoS 
jätteen. ÄaStout ottatoat ainoaSti ttytoiu t)o ite u n e ttu ja  
tiutootuffia, tiutootuffia jotta fifättätoät 100* jaa 1000* 
toertaa toettä.

e) . Söefi te fee  m aan  te r to e e ttife m m ä ff i oto* 
p a if  af fi fa S to u itte , mutta tuonnoflifeSti toaan fittoin 
tuin fitä ei fiinä ote tiiatft. ©e auttaa itntan toaijjetuSta 
ntaaSfa: fittä fe pois ajaa eittifen Antautuneen itntan, fa* 
teenä maalait toajoteSfanfa, ja jättää taas Ijötntmä jälteen 
ilmaan noitStuanfa (eti fata*ojain lautta maan läpi men* 
ttyänfä), titaa (raittiimmatte) itmatte. ©amaSta (työstä 
auttaa toefi maata hauraanuuatfi ja fuotjteammafft.

f) , Söefi on tä m jn n tä n  ta f a a ja n a  e ti järjeS* 
tä jä n ä  m a a tte  ja  faS to u itte . Stttoan jämättä tatoatta 
tuin nteibän ruuntiiSfamnte otetoa toefi ei anna ruu* 
mitntme, fotoimmantaan fuumuuben ja ^atfo*tj)ön ajalta 
tulla tämpimämmätfi tuin uoin 38°, tuin je mnjaam* 
man I;ct)rt)äiuifeu tautta, jota uäft)t) £>ioStumifeSfa, fitoo 
feit liian uttoa tuobun eti fifäSjä f tutuneen lämpimän, 
toaituttaa mt)öS fe taStouiSfa otetoa toefi ja A itää ne toii* 
teänä tefätunmatta. ©antaa toaitutuSta harjoittaa toefi 
maattetin ja toto maatumtaHe, jos niibett tätjeStottä on 
juuria toeftfotoutfia eti patjo rnetfää, jota toaituttaa tooi* 
ntatlifena foSteuben totoojaua. Söittiu metfäitt haffaami* 
f en tautta, erittäintin touorifitta tienoitia, otoat toto ntaa* 
taistateet, toietäpä foto juuret maat tulleet t;ebetmättö* 
tniffi ja tuitoiffi, tuin f;ebrimäöift>t)beu pää*tuntofuoni,

2
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täfyteiben paljoni, fentautta on tutfnt poiffiteifatutfi. SOctnfä 
t;t)toää»tetetoän utuutotfen itmapiirigfä, jonta fitä toagtaan 
totjtuuttinen ntetfän tyartoentaminen metfäifigfä tieuoigfa 
tuottaa, tuotunne fjatoaita (Satfanmaagta. 2000 Untotta 
fitte ft)Iuti ttfettt fftygtoitjat fttnä ntrt niin taufiteagfa 3tfjen* 
taatfogfa, ja nt;t toiljetemnte rapfta *) ©affenigfa aina 
2000 jätän forfeubette t>ft merenpinnan". £ät)äu agti 
©töcffjarbt.

SDfuutantta tiian toebett toaitututfia tatfetfaamme nt>t 
eriffeeit.

1. $  t) I nt n. Stuttoou litta märfppg jofo fateegta 
tafji feifotoagta toebegtä ja tä^teigtä niin toaituttaa f e tpl* 
mää. ©abetoeft fataigfanfa ei tofin fptmältänfä toafmt» 
goita ja nfeimntin on fabetoefi Ijptoin lämmintä; mutta 
fitte tuin fabe on tautoonnut ja liiatta toebettä ei ote ftytoä 
poigpääft), atfaa toefi jätteen muuttua pöprptfi, jogfa tar» 
tottaan jpatjo tämmintä. SRäin menee fuuri ofa lämmintä 
fe!ä toebegtä että maagia ja itmagta ptcg torteuteen, tul» 
teit fitoutuneetfi toefi»f;tft)rt>t)n. Sftaa ja maagfa otetoa 
toefi fefä itfe itmafin muuttuu fantagfa määrägfä tptmem» 
mäfft, niintä toerran lämpöä fiitä poig menee. $ptmet» 
tpegfänfä fafenee eli jäptigtpp toefi, joten fe ei tooi fit» 
tattaa eti tiutoentaa tarpeettifen fjienofft fagtotteit ratointo» 
aineita, eitä rnpog ote fittoin itfe tpttätfi norjaa fagtotten 
negteenä oltalfenfa. Sftäin tnbagtmt ja, ftturemntagfa tpt» 
mttybegfä totonaan feifattuu negteiben tiitnnto fagtouigfa. 
Sägtä fititit fagtou ja, jog fitä pitfittää, riutuu ja tuotee. 
^efättä, lämpimän itman aitana, tappi näin furfeagti ai» 
noagti fittoin tuin maa on niin pttä»pteenfä toetinen eti

° )  c lj^ fa S U n t. (Si fa$U>a m äväSja ja  fty lm ä s fä .
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vebettä peitetty, ettei ilma ja feit fettraSfa lämmin pääje 
faSVujeit juuriin, 3tma, niihin fe ivaan pääfee, tafoittaa 
jätteen tämpimäStänjä Veben, t;cptytfi muuttueSjanja, 
maalta Viemän lämpimän fian.

SJtntta voipito tämmöistä maan tytuiettymiStä estää? 
SJBoipi tptlä. S i i tä  m ä rty p S  p i tä ä  p o is te tta m a n . 
Stämä faabaan toimeen maan täpbettifettä ojittamifetta 
f ala* ja aVonaifitta ojitta, maan fpVentmältä fpntämijeltä 
ja peiton " j e t t i i n "  eli tpntö»jaaretfeit(e panemifetta. 
ättaan täpbettijeffi ojittamifelfi futfumme ojittamista jata» 
ojitta avonaisten niSfa», jivu» ja viemäri»ojieit fanSja. 
SD̂ ittä tavatta tämmöinen ojitus toimitetaan, ei tuntu tä» 
mäit firjait tarfoitutjeen, jota on Vaan jaaba maantie» 
Isiämme Vafuutetuffi tämmöisten afiain tarpeettijnubeSta 
tatoVuofien poiStamifeffi. —  kaljoinamme mitä ja miten 
ne efitettyt parannuSteinot täSjä afiaSja VaituttaVat.

a), © a la  o ji te tu S ja  pettoSja menee Vejt läpi 
maan ataSpäin maanjijäSjä oleviin jalaojiin, ja jättää 
jiaa maanpinnaSja ilmalle, jota npt maahan tunfeutuen 
läjittää ne Veben jättämät fmofejet, viebeit mufananja 
lämmintä taSVuen juuritte, ®tfä jiinä pääjefään tule» 
maan tptmää tiiatji, tuin Veji menee ataSpäin Vetenä, 
eitä jiis tarVitje lämmintä mufaanja, niintuin ^öptyfjt 
muuttuvasta VebeStä äSten janottiin. SEäSfäfin nätpp 
eräs jata»ojan etu avonaista futjteen. ©ata»ojifla on 
paljo muitatin etuja, joista ebeSpäin tulemme moniaita 
mainitjemaan.

e). © p V e m m ä ltä  tp n n e t tp  ja  p e h m ite tty  
maa mpöStin Vetää eti matyuttaa enemmän toSteutta 
ennentuiit je haittaamaan rupee. ©e ei jiis tottete niin 
Vähiä jateita tuin matalaan pehmitetty, foVa maa.
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i). SD?aait j e t t i in  e li h a r ja n te i l le  fp n tä m i*  

n en ©fottannin tatoan mutaan antaa maatte fcVoettaaii 
ntptetoppben, toätiin jättäen pptoät toefitoa’ot, joten pinta* 
toeji pian pois jopbatetaan. Säpbe* ja popja*toefi pois jop* 
batettatoon täpbettijeltä ojitulfetta. Siian ntärfppben toai* 
futtama tptmpps on tpttä jppnä pattaantin; mutta fiitä 
tulee ebeSpäin erittäin tutfittatoafft.

2. S a to . ©abe panee toitjau latoon tuin je tulee 
rajusti ja juuritta pifaroitta. tparaimmat ojat peitosta 
menetoät ujein näin aitaan pilalle jetä toitjan, että olfieit 
puolesta.

3oS ruis menee taloon ennen pebetmöimistä, niin 
je toietä noufee, eitä ftis paittaa; mutta pebetm&intifen 
aitana jetä jätteen je enemmän toapingoittaa. ©ppnä on 
jatia tpttoö, matata tputö ja liila jomtituS. Grnempitin 
jonnan taoima menee mtttiin ilman talo*toitjaa tuotta* 
matta, jos taaan jptaään pehmitetään maa ja fpttoetään 
pattoaan,; jetä fiemen mpeS mullataan pptätafafeSti ja toäpä 
fptoempään tataattijnuttanja. Sftäht taStaaa je patjumntat 
juuret ja olen, jotta eitaät niin pian taiton toefipijarain 
atta ja jos toäpän tatountuufitt, noufee je luiterilin ptöS 
ja antaa täpben jabott. SBetgiaSfa tpttoätaät ntaapan ta* 
toattiSta teitto*jnotaa tato*taitjan eStämifetfi, jos maa ni* 
mittäiu on liian taoimataSta * ). 9titaiin fpttoäminen ntpöS 
estää tatoutumiSta.

3. 9 h to $ te . Sautä itmoitaitfen ruSteina piit* 
luina taStaun tepbittä ja otetta, josta täptä tuoteutuu tapi 
jptaiin tutee ruosteen nätofiä pittfuja ja reitiä. pataan 
tetee je aitaan muStatfi. Siitä toSteuS, tppnet ja tämpi*

tfatfo: d F e v t> r u f a f  H j a l m a r  o t f j o r f t "  jm.  10.
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mät ilmat omat fppttä läpän. SBarftuttu faa fe fiiitä 
mailan, ntiSfa metifiä riffaruopoja tammaa miljan feaSfa. 
Siitä foratiiuS ja torteat aitat ja metfät, jotla eStämät 
tuulen pupaltelemaSta taSmitipin, famati merestä, joilta 
ja torpiloiSta uoujemat futnut omat pamaittu amittaman 
ruostetta. —  9timitetpt Ivattat omat, nitttpaljo luin ma!;* 
töllistä, poistettamat ja lierrettämät. (ät mpöS faa tpl* 
mää ruosteen mitoittamaa fiententä: fillä niistä, jos itä* 
jimättin, tulee tituliaS taSmu.

4. ^dteulaifet taitbit tahtomille, omatmpös 
liian märtppden maitututfta paraaStaatt, jos tofin tautia 
löptpp, jotta tulemat liiasta lämpimästä ppönteiftStä j. n. e. 
la itte in  näiten tautien tuttiminen ja jelittäminen meifi 
meitä liian pittäQe. ©aitomme fiiS terralla,, että toSta 
liitä märtppS on fppnä ja edistäjänä monelle taSmun täti* 
di He, uitu ottoon fe meille moiniallineit teloittaja miljelpS* 
maitamme ppmiit ja täpdetlifeSti ojittamaan, fpmältä pep? 
niittämään ja fartopin tputäm ään..

5. 9 i i f t n * n t O Säärtään maalait uoufee tai* 
tenlaifia rtlta*ruopoja, marftntin, jos ntaaSja ott puutos 
timi*aiueeSta, maan fupen fiaatt on patfumultanen ja paljo 
founitettn. palamattoman jonnatt pellolle täpttämijeHä 
tnpoS miedäätt itje titIa*tuopon fieutenet peltoon, ©ontaa 
pitää toti fenmetran "  p o 1 t e 11 a m a t i "  eli difeaStaan tun* 
tioSfa paudutettaman, että edeS nämä fieutenet ntenettä* 
mät itu*moimanfa. Sftapatimen, pietän ja fautmaleentin me* 
täntäHä patfumultafeen maahan on faatu ritta*ruopoa pä* 
miämään. Parasta on tuitentin tplmää eli pauna juuri* 
taSmitja femmoifiin paittopin, joiSfa ritfa*peinät, opdatteet 
j. m. f. ottamat mailan: fillä näiden mouiutertmfeSfa per* 
taauiifeSfa ja patjoSfa tpntelemifeSfä tulee nämä mtpatta*
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mat lasmut fiämiätttään. —  $emät miljaan pprlii itfein 
rilta*ruo|ioa Iplntän ja fateifen {emään olleSfa. Stätä maS* 
taan on f e neuloo, että tplmää mp&fjempään d i toaSta tl* 
matt lämmittää ja ftifjen fiaan {astella fiemenet fontaloe* 
bdlä, että pääfetoät itämään ja tak am aan  emtenluin 
riltaruofjo efjtufääu. huimaan ja fjpmin pefjmitettppn pel* 
toon ne eheät peritään lastuamaan.

SJitlaruofjoSta on juuri fiaitta muun toiljan lasmulle. 
(Sen loettelemuS osoittaa. SBarfinlin on fen Ijaitta potaa* 
tiöfa filmin näljtämä. 3oS fiiö rtllaruoljea ja rat)fa« ppt* 
lii toiljan fetaan maitta ebellä nimitetpitä maroteinojatiit 
olis fät>tettt)r niin rnaffaa f e toaitoan niitä toielä täfintin 
pois litteä d i fitätoaSten tef>bpiUä toufuilla ja pittufilla 
lapioitta niitä potS peilata. tpotaattimaalle fopii ntpöS 
laStea lampaat, jotta mieluifeSti fpotoät ruohoja, mutta ei* 
toät potaatin taimia, potaatin enfimäifiä taimia maan päälle 
tuttua on tofi aina lakittama ritta*ruopon pätoittämifetfi.

II. Siifa fuitouug.
Siitä tuitouuS ntpöS tooipi että tapbeSta fppstä. Supi 

ott ilma liian Inhoa, lämmin ja polttanen, taf>i on totljel* 
tämä maa InonnoStanfa aupto ja luima. Molemmat nämä 
fppt telemät {uitettiin pfjbettlaifen latomuoben fittä faStout 
ei f aa Ipöälfi nestettä, joilla puutteeSfa hiibett täptpp 
fuurimmatfi ofalfi riutua ja netin ntoniaat {orret, jotta 
jäämät eloon, eimät faStoa täpteen määrään, joten tulee 
majaa mitoft. Söarftnlin on paijaa mailuttamaa, jog te* 
mäistä muofin on tuimaa, jota tpllä ufeimmm niin onlin.

!£äSfä faatt tilaifuuben lettoa Sektori $ i r m a n ’in  
41*muotifet maariin*otot GrnglanniSfa. 41 lemääStä oli 6



f a te i s ta ,  22 lu ito a a  Ja 13 m u u ttu to a iS ta . Ättt* 
to a a le to ä ttä  feurafi 11 lettoa famatitoineit (taitoa) 
lefä, 8 lettoa ntätlä ja 3 lettoa toaif;tetetoatueu. r= 
l ä ä  le to ä ttä  et $jtään lettoa feurannut luitoa tefä; 
mutta 5 lertaa mätiä ja 1 lerran toai^tetetoamen. SBatf;* 
te le to a ife tt le to ään  perältä feurafi 5 lettoa luitoa, 7 
lertaa mätiä ja 1 lemut toaifjtetetoaineit lefä.

9Mbeit toaariinottojeu mutaan on luulin tottobett 
allit tobett mutaan Ittitoaatt le to ääfe tt luin 22: 41, 
m ä t tä ä n  le to ää fen  luin 6 : 41 ja to a i^ te le to a ifeeu  
luin 13: 41.

Ä ttitoaa  le to ä ttä  fetttaa tobenutulaan lu ito a  te fä  
Iitin 11: 22, n tä t lä  Ittiu 8 : 22 ja toa iftte te toa iueu  
tuin 3: 22.

S J tä rlää  le to ä t tä  fetttaa lu ito a  le fä  luin 0 : 6, 
m ä t iä  tuin 5: 6 ja m u u ttu to a in e n  tuin 1 : 6. Söatft* 
te te to a ife u  le toää tt perästä fetttaa lu ito a  le fä  tuin 5: 
13, n tä t lä  tuin 7: 13 ja toa iftte te toa iiteu  tuin 1: 13. 
R u tto a  a le to ä t tä  ja I ttito aa  le fä ä  fetttaa toteutuu* 
taan lu ito a  ft; 1 ft> tuin 3: 11, n tä t lä  luut 4 : 11 ja 
to a iftte le toa iiten  tuin 6: 8. i t t i t o a a  le to ä ttä  ja 
m ä t tä ä  le fä ä  fetttaa lu ito a  fp tfp  luin 2: 8, n tä t lä  
tuin 0 : 11 ja toa ifjte te toa inen  luin 6: 8. i t t i to a a  
le to ä ttä  ja to a ifjte te to a is ta  le fä ä  fetttaa tobenmu* 
laifeSti lu ito a  f p 1 f p luin 0 : O, m ä t iä  tuin 2 : 3 ja 
to a ip te le to a tn en  tuin 1: 2. ä t i ä t l ä ä  le to ä t tä  ja 
m ä t tä ä  le f ä ä  feutaa lu ito a  fp lfp  lititt 2 : 5, m ä tiä  
tuin 1: 5 ja to a ip te le to a in e tt luin 2: 5. S Jtä rtää  
le to ä ttä  ja to a ip te te to a iö ta  le fä ä  fetttaa lu ito a  fp lfp  
luin 1: 41, n tä t lä  tuin 0 : 41 ja to a ip te te to a in eu  
lititt 2 : 4. ‘© tu u ttu to aifeu  le toää tt ja lititoatt te*

2 3
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fä it perästä fettraa tuttia l u i t t a  fp lftt luin 1: 7, m ä t iä  
luin 1: 7 ja muuttutoainen !uin 5 : 7.

Ä u tto aa  fe fä ä  feuraa Iitittä ft>f[ t> luin 5: 16, 
f u it ta a  le f a ä  feuraa ntärlä f p I f t> luin 5: 16 ja f ui* 
t ta a  !e fä ä  feuraa ntuuttutoa f ttlfp  Iitin 6: 16. 9)1 är* 
Jää  le fä a  feuraa luitta fp lfp  luin 1: 5, m ä r lä ä  Ie* 
f 5 8 * feuraa ntärlä ft>ff^ luin 3: 5 ja m ä r lä ä  le fä ä  
feuraa ntuuttutoa f p I f p luin 1: 5.

9)leettfä fanoo SEPptori Äirtoau feuranneett 41:öfä 
touobeSfa 11 Ittito aa  fp l f p ä ,  H  n tä r lä ä  ja 19 toaip* 
te le to a tS ta  * ).

Jä ttiä  tobenmulaifuubet eittät tofin faata tterrattaa 
meibätt titaifuulfiin, fiCCä (Sitglantia ett lolo «Suurta S3ri* 
taittaa on aitta f anottu loSteubeu ntaalfi, otten uterenfaa* 
risto; mutta tosia fiettälitt on ollut enempi luin toifelfi 
puolelfi tuitoia tettäitä, itiin mitä eilö fitte meiltä.. Äiti* 
toat letoäät toailuttatoat meille uftanttuan latotouoben luin 
mätlpps ja palla ppteeufä. äRutta tämä foelee paraaS* 
taan !etoät*toutoja. <Sppö*toiljat fiipett fiaatt pääfettät jo 
paremmin alulle Ietoät*mef>u8fa, eittätlä fitte enää tottele 
poutaa ttiitt paljo luin Ietoät*toutoot, jotta ttfeitt eittät 
pääfe itämäänfäätt ntärlppben puutteesta.

C u  fiiS tärleä afia, joS ttoifimnte itfe toimellamme 
jotain tepbä laSttttjett pptoälfi poutaa ttaStaau: fillä Itti* 
ttttuS turmelee ett toäpeutää ttitobentuloutme enemmän 
Iitin jota toifetta ttuotetta; mutta palla tulee ttieraat* 
fentme partoemmin, jos loitta fitte raSlaammaSti toifiuaait, 
että fitä paremmin tunnetaan ja peljätään. SBaau f anon 
ttielälitt, että Iittiä IititouitS SttotneSfa monta ttertaa

* )  Äatfo: „ ? a n b tb ru !e t«  93of af ■ Penri? © t e k n i s "  I  ofa 
ftlPIP. 44C ja 44 7 ; II ofa 17 ja 275.
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fuuremmatt pillan tefee fuiit märfppS ja palla ppteenfä, 
toaiffa fe paraaStaan tapaptuu fetoät*toutooiSfa, juuri* 
faStouiSfa ja peiniSfä, joita ei niin fuureSti patoaita, fosfa 
ruis on pää*toiljamme ja fe toaan menestyt) paremmin 
ufiampana touotena, eitä pouta fitä niin paittaa, tuteu jo 
äSfett ntainitfin. ©uomeSfa on mpbS peltoina ja muina 
toitjelpS*maina enemmän fttitoia, pläiftä ja pieffa*peräiftä 
tuin f otteita, alaifia ja fatoi*multaifta, joita ainoaSti on 
rautamailla ja toäpän fieflä, täältä. -3a pääHifefft pito* 
nosti toiljeltpsfä, ojittamattomaSfa toefi*itfuifeSfafin ntaaSfa 
tefee pouta pilojanfa: fiUä fe papan ja fafea utärfpps, 
milä fiinä on, ei felpaa faStouiQe ratoitfiafft.

joutaa fefä maan luonnollista fuitouutta toaStaait 
efittelemnte feitraatoaifia toarofeinoja:

l:fft. Sijaan fotoeliaS toalmiStautineit. Suin 
jofapäitoäfeStä fofemuffeSta patoaltaan, että pouta tefee 
pptäfmtria piiloja fotoaSfa fatoeSfa ja fetoiäSfä mutta* 
maaSfa f uin aupboSfa piefaSfafin, mutta fiipen fiaan, 
miSfä faiffia näitä ntaa*laatuja on tafan fefoitettu feSfe* 
nänfä, fäilpp toitjat paremmin pcitbalta. SäStä opimme 
fiiS, että fotoetiaS maan*fefoittaminen on pptoä feino 
poutaa toaStaan. ©e on: pietantaaHe toebettäföön mut* 
taa ja fatoea, fatoimaalle multaa ja pietaa ja multamaalle 
fatoea ja pietaa. Stäin fefoitettuna maa ppfpp paraiffi 
fnopfeana ja pitää tarpeeHifen mepurtfa fuiit fe toaait on 
fptoään fpnnettp. Sättiä on tarfattatoa feiffa. @nft* 
toitauffetta luutifi, että fptoään fpunettp ja peprniä eli 
fuopfea maa papemmin fititoaa poubaSta, mutta fe on 
peräti toifin. Suopfeaatt ja pptoäSti fpunettppu maapait 
pääfee ilma paremmin ja i-lntaSfa on fuurimmaHafin pou* 
balla paljo toefipöprpä, jofa fiitä jääpi pptoiit pepmitettppn
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multaan. Gfrittäinfin on tämä uäljtätoä potaatiöja. S®. 
1853, jofa oli fotoa pouta touofi, fpjpin erään terran 
naapuriltani, jofa oli apfera maantiet, miffi ei ollut fpn* 
tänpt potaattinfa toefitoafoja, toaiffa potaatin toarft oli jo 
lä^eö puolen fppnärän f orf itiötä, joljon jtätt toaötaji: "3oö 
minä fiitä toielä toefitoa’ot aitfi ajajin, niin fittepän fiitä 
fuitoaft poiö jofa taimi, foöfa nptfin noin jmonoöti fituu 
fuitouuben fäfiöjä". Syiltä janoin: "Sija tofi jofu oja 
toejitoafoja aufi, itiin näet eroitufjen" ja jelitin hänelle 
ajiait laibatt. £>äit fpnti erääötä fopbaöta toejitoa’ot jett, 
ja toielä muutamaiit toiiffoin perästä toijen ferran, t)eit= 
täen toijen ojan liifuttamatta fofo fejäfji. @pfjpQä fiitti 
l;ätt minua itetttoobtani f uin fpitnetpötä paifaöta jäi ftp* 
toätt tulon ja fo’offaita potaattia, mutta fpntämättä jäte* 
tpöjä ei ollut fitin toäpätt piffuijta potaatin ntaitooja, fitin 
papuja, jotfa ei tnifraifääu feltoanneet.

£>ptoiit jo n n i te t tn  maa mpöö paremmin pitää 
itiel;unja, ja jiiö feötää poutaa toaötaan.

2:fji. © o to e liaö  to u o ro to ilje lp ö . Slitptopieffa* 
feöja ntaaöja, jota ei toielä maanjefoititfjella eli toalttoalla 
jomtitufjella ole jaatu tttefjituja pitätoäfji, on peruötettatoa 
jemmoinen touorotoiljelpö, joöja pelto pääjee toäftötä nur* 
mettumaan heinän faötoattamijeHa, joö ei muitfji, niin 
lammaö*laitumefji. Stäin tuletoat peittäit juuret jitotoat 
maan fooöja ppjptoämmäfji, joten je tooipi paremmin feö* 
tää poutaa. äftuuten joö auf)to*maalle pannaan ferrallaan 
liian paljo fetoiätä pej>fu*jontaa, tefee je jen toieläfiit 
fuojjfeaniinaffi ja jiiö poitbaHe aremtttafji. SBaati jitä pi* 
tää tooimiötaa fenolia, jitotoalla jonttalla, ejiitt. jiait ja 
leptnän, niin mpöö l;ptoiit palaneella jefa*jonttalla ja joitta* 
toebellä faötelematla; toäpätt ferrallaan ja ujein; jillä aitpto*
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fnetantaa et teot luonanfa yibättää lauman mätijiöyryjä ja 
fitola^aineita fonnaSta. Nurmettuminen auttaa tuitentin tätä.

3:tfi. (S iem enen ta S te te m in e n , fontamebeCä ott 
totemutfeSta näjity yymätft fuimuutta maStaan. Näin yää* 
fee fe tokastaan itämään fefä moimatfaarnmaSti ytttittä* 
mään tasmamistanfa. " S u o m e n  ^ u o n e e n lja t t i tu S *  
fe u ra n  S a n o m iS f a "  m. 1853 N:o 16 oli tästä afiaSta 
feuraama tirjoituS: "SJtaanmiljetiät omat itfein taistelleet 
teStenänfä, miniä Ijyöbyn ftemenien taStaminen ennen maa* 
lwn panemista tetifi. 37oifet tieltämät ftitä mitään l;yö* 
tyä otetoan, toifet fanotoat fen toa^ingollifelfi, toifet taas 
tiittämät fitä yaljottfin l)t)Voäfft. (2f>fä on täSfä mintuin 
muiSfafin taiStelutftSfa totmtS teSteCä. 3Tt>öläS on av* 
mata mi!ä liyöty taitaifi olla ft>fft)Clä fylmettämien fiemen* 
ten taStelemifeSta; fiHä fytfyCä faa maa ja jämällä myös 
ftenteit lt>Hä märtyyttä SJtutta toifin on le*
mät tyttöön laita. Jarmoin on meillä märliä tefiä, töielä 
Varmemmin fateifia leloäitä. -3oS lefälin on fateinen, on 
temät luitenlin ntellein aina tuima. Senyätäyben titumat 
temääHä tyltöetyt laihot melleitt aina; loetulfeSta tietää 
Intin rnaanmiljelijä, että tnStin jota tymmeneS mttofi jaa* 
baan toumot menestymään mieltä myöten, jota tulee te* 
mätien tuimuubeSta. Sentät;beu on luultama että temät 
tylmön fiemenet yttäift ennen maahan peittämistä taStel* 
laman. 3oS tätä fyntmenen mitoita yerätfyttäin tel;bään, 
on f e tobeöatin pyöbyttämä ypbef f än. Säitä tuimana te* 
fänä (m. 1853), jonfa ebeHä oli myös tuima temät, on 
toittofiemeneu taStelemiueu näyttänyt pyötynfä. Säntäit 
tirjoittaja on näljnyt mainioita, jotta omat olleet tauniita, 
toSta naayurien, jotta eimät fiemeniäitfä faStaneet, olimat 
aina yuouot. kasteleminen tayaytmt feitraamaHa lamalla.
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Söuotolaufi ennen IplteämiStä teloitetaan eläinten fonta 
teeteen että fe tulee jolfilht ruSlialfi; popjaan laSlenut 
fonta, josta teefi on ottanut mepttn, eroitetaan pois fittä 
tatoalta että, fomtan teloitettua teebett felaatt, annetaan 
astian olta alaöanfa ja, fomtan pohjaan laSlettua, laabe* 
taan päältä otetea teefi toifeett astiaan. Säpätt teeteen 
pannaan ficntett tettorolattbelfi. Ättitea fietnett teetää paljo 
teettä fifäöettfä; fentäpben on teettä aina tifääntinen. 
©iettteit pnttistnu lopta fuurentmalfi, jottlatäpben Iplteäjä 
ntuiStaloon peittää lalfi louraöista nupin muutoin peite* 
tään p!fi. 9 täin taStettu fienten taibetaan fpttoää teiilloa 
jäteutntin tateaittif uutta ja tulee f uitettiin oralle pptäpian 
luin toarpenttnitt fptteettp laStamaton fientett, ettei fe fopta 
ote fabetta faamtt. SOcutta fapta toiilloa jätemmin tatoal* 
tifuutta taibetaan Ipltoää joS äSleu nimitetyltä tatoatta 
fienten Koitetaan ja fitte pannaan teuorolattbelfi f älliin, 
joSfa ne täntpeää ja ottaa alitit itämään, ©en latfont* 
inelin parentutalfi. SD âantieS eptii faantaan pettoufa pa* 
reutpaatt luntoott ja fientett ei toiitop ntaaSfa luin teäpän 
ailaa enttettlim fe läp oraatte. -Sola ei ntttiben loetulfia 
ttSlo, opetetloon itfe loettetentaau; Ipttoälöön ettfitt teäpätt 
laStettuna ja teevratloott tulon fiitä muun Ipltobn tnlopin".

O nta f elä monen utuun loetulfet otoat tobistaneet 
laStetetnifeu ppöbpttifppbeStä peutaaliu toaStaatt. jä ä tte  
jääteät pitonot jptoät oteat pois otettatoat. kastettu fie* 
ntett pitää Ipttoää fantasfa Iitin oteat filfi luiteaiteet, ett* 
eiteät toifipinfa enää liitti tartu, muuten niibett laStett* 
teoittta peilontun.

4:lfi. Xotti o* o ra a n  jp rä S tä  Utin ett fitte Iitin 
fe ott tullut parin tuuman pititifelfi, on utpöS uäpttänpt 
ppöipttfä poutaa toaStaan liian luoplealla pietautaalta. ©e
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tihepS, miniä fuitoalfa ilmatta tetjtt; jpräStämmeii aittaa 
muuten fpmäätt fpunetplle maalle, et e§tä ilman fiil;eit 
Iplläffi pääfemäStä. äftutta fateella eli maan muuten 
märtänä olleSfa ei ole l;t)Voä jpräStää, tosia filloin tnlifi 
ntaatt Riitta lomalfi, lamaralft eli luoreljt luimettuanfa. 
O raan laatuminen jprän alla ei tee mitään: fittä muoro* 
laubett ja parin perästä on ne mielä terämärnmäSti pläättä 
luin ennen, jota ofoittaa niibett fiitä teosta riemastuneen.

£>erra ^3. Dftring ailalirjaSfattfa: " S i b f l r i f t  fö r 
S a n b tp u S p ä lla re "  to. 1854, enfimäifen miftlon 54 
jfr. fitouilla, mielestämme fjptoiit perustetuitta fpittä, pito* 
luStaa jprää ja fett täyttämistä fatfeSfa miljelplfeSfä, josta 
fitomennamme fettraatoait:

"•3oS jätämmelm taltoelta pellon amottaifelft tuulelle 
ja fplmälte, niin ott fefällä tarpeellinen pitää f en julet* 
tuna; ei lomettuneeua ja ilman pääfemättömättä, mutta 
ei mpoStään niin reiläifeuä ja atoonaifena että ilma ma* 
paaSti faapi läpbä fen läpi. ^nettoon ja fpmäätt pepmi* 
tettppn, mutta fjptoitt paineltuun peltoon pääfee ilma pi* 
taifemmin, joten maa tooipi fiitä ottaa ja pibättää laaftt* 
moifet elatitS*aineet laSmuiHe. lämpimän poiS*fäteilemi* 
nen on [itä mpötett ioäljempi luin auringon fäteet ftipett 
eitoät pääfe, jottlalouolfi maa pitää tafafett lämpintänfä 
ja fentouolfi Iplmentää päitoältä fittne tunleututoan lämpi* 
män ilman, näin päästäen ja looten ilmaSfa oleman loS* 
teubett, jola fiten tulee laStouen pptoälfi. ÄoSteuben ja 
ilman olo auttaa ntaaSfa tapahtumia lentiallifia muutot* 
fta, joibett lautta maan eloöifet ja elottomat aineet loit* 
laHifella ntul;eutiuutfefla ja lapoomifella hajotetaan ja uit* 
fta elatuS*aiueita malmiStuu tulemille lasmttille. £ ä tä  
"palamista" eli "läpmiStä," jonla faamuttantiiten on lä*
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peS pptä tärteä fuin founittaminen ja jota muoromitjetijä 
fotee faaba toimeen gettoon tptmämättä hptoitt maata peit* 
tämiä faSmuja, ppbpS* ett toppetimitjefijä maan jättämiä 
fettä taitumelfi ja forntan jupen hajottamatta ja prttitar* 
hän hoitaja taputuS*taubaltanfa, faabaan aitaan rnpcS pet* 
ton ppmin ia fpmääit pehmittämättä, mutta pitää fen pp* 
toin futjettuna" (jpräStää fen päättäpäin).

"34ntan fitä mätiämme tämän tantta ne paitat tuin 
tutetoat joS panemme fiemenett haaraan ja reitäfeen pet* 
toon. £äm ä f ab ottaa toSteutenfa, lämmittää ja tuimattaa 
tiian paljo päimättä, fetä fäteitee fiitä lämmin pote pöttä 
niin mapaaSti, että fe pian fplmettpp, jonta touotfi ora» 
tutee peitotfi, tuin fen juuret omat paljastetut itntan ma* 
paatte täpnnitte. 3oS tähän tifäffi tutee paffafetta ja juo* 
jatla maihattetema tatmi, ett joS temäättä peiton futaminen 
ja jäätpmineu tapahtuu rouban utaaSfa otteSfa, niin npp* 
täptpp oraat fiitä ^ataraöta maasta ja jäämät pinnalle. 
(Srittäintin fppS*mitjat tästä tärfimät. SftuiS ja mietä enent* 
min mehnä ei fiebä fptmää maSta fpnnettppn peltoon, 
jonta muoffi tämä aina tptmöffen mullattua faatoon taS* 
teutua 3 ett 4 miiftoa ja famatta jprän favtSfa painaa f e 
niin ppmin mahbottiSta. Äemät mitjatfin ppmäStp* 
mät tätä tefoa ja apitaS ebettä taittia".

5:tfi. S ö e tp ttä m ife t. (Suonten maamitjetpS ei 
ote mietä pääSfpt fiihen tuntoon, että efim. metpttärnifiä 
mitjetpSmaitte ja niitpitte tehtäifiin. SJtuiSfa Euroopan 
maisfa, joisfa maamitjetpStä toetetaan faititta teineittä 
auttaa, on metpttämifiStä joto f a tp a a m a tta  tahi ma* 
I n t tä m ä t tä  täfitettp juuri ppötp. ®ftw. ©ngtanniSfa 
tuin pellot fata*ojitetaan, niin famatta mpöS taitetaan 
pumput ja monet muut meben noSto*toneet tormineen,
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joita ntyöten mefi jätteen tarpeen mutaan johdatetaan pet* 
toit uiSfatte, fiettä katumaan petton pii, foStuttamaan 
fitä. SBetgiaSfa ntyöS on niittyjen ja muiden tuimain 
maiden metyttäminen fuurinna tyrntena f en rnaanmitjetystä 
harrastamatta ^attitutfetta. (Sieltä on laimettu tattamia 
juuretta tuStannutfetta, että näiden tantta maan johdattaa 
mettä tuimien maiden ja niittyjen taStetemifetfi. 9tiin fe 
on moneSfa rnuuSfa maaSfa. Siteittä ftihen fiaan on tuon* 
nottifiatm jotia ft>Här joista moiti jnoffee äimän niityn, 
peiton j. n. e. täpitfe, ettei fuinfaan menifi monta päimä* 
työtä niistä mettä joftdattaiSfa tasmuitte hptoäffi. Sfto* 
niaat fpttä janoomat meidän mefien oleman raatoja eli 
tiian puhtaita tarpeetlifista ramintoSaineista, joita muiden 
maiden medet fifättämät. (Saattaa fe fpttä otta ofifft totta; 
mutta jemmoijinafin tuin omat, otiS niistä monta ttyötyä 
tasmuitte. 9te antafimat maalle tarpeeltijen foSteuden, 
jota jutattaa ja Kumottaa edes ne maaSja itjeSfään ote* 
mat raminto*aineet jemmoififfi, jona taSmut niitä moimat 
ottaa. Ste eStäfimät femäittä ahaman jefä pöhattain tur* 
metemifen ja taas fefällä hetteen ja poudan tuimaarnifen. 
SöaSta fittoin tuin maanmitjetijättä omat medet mattaSfanfa, 
että l)än fittä faStetee fittoin tuin tahtoo, peittää fittä 
maanfa fittoin tuin tahtoo ja juotfuttaa fen pois fittoin 
tuin tahtoo ja tarmitfee, maSta fittoin, fanon minä, on 
hän herra tatomuofien ptitfe. Haititta tofin tähän ei ote 
titaifuutta meidän pieni*futfutaifitta paitfatunnilta, mutta 
tuinhan enfitt netin, joitta fiihett ttymä titaifuuS on, täpt* 
täfimät fitä hhtoätfenfä.

«SetityS metytytfieit ratentamifeSta ei ote täSfä firjai* 
feSfa mahdollista; fe tarmitfee eritirjanfa fumauffineen ja 
fetitytfiueen. haluamitta rnaarniehittämme on npt jo titai*
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fuutta miime mttonna maahan afetettuin I t tf f  utoairt m aa* 
m itje tp tfe n  iteu m o ja in  lautta faaba ttfe paitatta, ontaSfa 
totonanfa, täpbettifet fetitptfet, miten miSfätin on metpttä* 
miiteit toimeen faatama.

6:!fi, S Jte tfää  p e ito n  tä p e tte . SJtoniaat tatfo* 
mat metfiä pellon lähellä mapingoltifetft, että ne muta ti* 
teitä peltoa tnmaStamat liiafft, estäen auringon fäteitä 
tasmnitta, fptmentätoät ja toStenttamat itmaa tiiatfi fetä 
tetemät papaa pettoon aSti piStämitfä juurittanfa, mefoitta 
ja pubonneitta tepbitlänfä, efim. paapa*metfiStoStä. Dit* 
tin täSfä perää; mutta nämä paitat eimät ote mitään [itä 
fnpteen tuin metfäin täpeifppbeStä on ponta*mnofina ppö* 
tpä mitjetpS*mait(e. Slfe itmaa fptmentämättänfä tieteittä* 
mät foSteutta ja metämät pitmiätin pnotepenfa, niin että 
metfän feubntta jataa ufeimmin ja enemmän tuin ataSto* 
matta maalta, ©rtnret m et jät tamiain mitjarnaiben pmpä* 
riStötlä luuttaan tnitentin metämätt faitti fateet pnoteenfa, 
niin ettei mitjamaa faataan mitään. S^e fuojetemat taS* 
mttja ajamitta ja tuutitta, jopa paCoittatin (josta etent* 
pänä). Smpän fnojetia*mirfaan on pamu*puut etuifammat 
tepti*puita. ^otStaaffemnte metfäin täpeifppbeStä tulemia 
paittoja ja faabatfemme ppt* aitaa niitä etuja mitä tästä 
feuraa, on paras jättää, eli joS metfää ei ote ennestään 
partaita, istuttaa palmupuita tapeempiin rimitöipin peiton 
pmpäri, marfintin popjoiS*puotette; mutta ei etelään, eitä 
fotoin peltoon fiini. -3a eStääffenfä puun juuria pettoon 
tunteumaSta, faimettatoon fptoä oja puiben ja petton mä* 
liite, jotta piiri ojat muuteltiin omat peltoSfa aina tar* 
peett. —  SBetgiaSfa patlituS oiteitt pitää puolen metfän 
iStnttamifeSta mitjetpS*rnaiben fnojetutfetfi. £>e täpttämät 
täpän pamn*puita ja @atfan fmtfta. (Satjo: "33etg ienS  
S t te rb ru t"  m. 1859 fim. 85).
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Äuiit tutin maantiet ottaa »aarin faifista itäistä 

efitettpiStä »arofeiuoiSta fuitoitutta »aStaan, niin »out 
»afuuttaa, että fuitouubeit tuottamat- fato»uobet pä»iätoät 
metfein tuntumattomiin.

HL £iifa (§alfo).
dtpt toaSta tulemme ftipen pteifemmäSti petjättppn 

ja omituifeen tatotouoben fppppn: Rattaan, »aitta tä* 
mätin on jo faatu paljo »ääntämään entistä pirmuifuut* 
tanfa ppä tetoette»än forpi*toitjetpffen tantta. SJtutta paif* 
to ja töptpp »idä nptfin ifoin forpien tienoilla, joisfa paita 
jota »uoft ja ufiammat terrat »uobeSfa turmelee »itjetpf* 
ftä. ©iipen fiaait löptpp taas paitfoja, joisfa ei uutis* 
teta padan midoinfaait olleen »ieraana. StäntmiJifet pai* 
tat pa»aitaan oletoan paraaStaan jär»ien ja jofien ran* 
noitta. SäStä fiis opimme, että ifot toitjetemättömät for* 
»et o»at fppnä paltaan; mutta jär»et, meret ja joet fuo* 
jetetoat fptmppben »aifutuffia »aStaait, josta feuraa, että 
padan*pefät pitäifi »itjetpffen tautia poistettaman ja että 
toefien ranta*afuftaifft pitäifi perittämän. S£äntä on to* 
tuuS, jonta jofainen ätpää. SDiutta tuin forpentme ei ote 
niin pian fui»atut tuin f anottu ja tuin jofainen ei »oi 
päästä »eben »iereeit afumaan, niin ei paitanne täSfätään 
padan fpiStä ja »aifntutfiSta »äpä ta»iammatta fatfeda.

3o atuSfa tätä touofifataa (2  p. SdarraSfuuta 1801) 
jutisti Äuninfaadinen ©uomen äpitoneeupadituSfeura fitpa* 
fpfpmpffeffi maamiepidenfä tutfinto*firjan tefemifen pö* 
p a t io i s ta  © uom eS fa. ©en aitainen ?uonnoit»oima* 
tieteen 9top»eSfori ©uonten ptiopiStoSfa p:ra ®. ®. £ )ä tt*  
f trö m  otti fetittääffenfä tätä ainetta ja firjoitti pari »uotta 
fen jätteen "£ )m  d ta t t f ro f te r  i fä rin la ttb ,"  jota pai*

3
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nettiin fettran toimitufftSfa, mutta on to, 1851 painettu 
erittirjatta. £ä§fä fitjaSfa on t>öf;attaiu afiaSfa fattgen 
katjo tärfeitä o^etulfia, jotta toietä uitiin, toaiffa jo t)ti 
50' touotta toauf;oja, ^Uätoat artoonfa, eitoättä ote toatt* 
$an«aifatftfft tulleet. SlinoaSti ne maatieteettifet m ä ä ritti  
fet, joita (itiöin läntti tobiStuffiinfa, eitoät nät) enää nty* 
fj)i§ten fanSfa t)f>tä kitätoän; toaatt (e ei tee mitään, h iistä  
joj>betut ^äätolfet ^itätoät fuitenfin ^aitfanfa, että fät>ttä= 
nttefänfä luonnontieteettifisfä ^emStu!fi6(a!aan näty fotoin 
monia ja juuria muutofjta tältä toätiltä takautuneen.

(Suomalaisten lufiaitt tyktoäfft otamme täfiän tymmit* 
täin tärfeimkiä toaariin*ottoja £)ätlftröm=toamajan firjaSta.

Suonia okkiueita foetuffia ja tutountaSfuja te t̂j)än(ä, 
tulee (jäit munit feaSfa fiifjen käätöffeen, että fafea, tifai* 
nen ett (atoinen toefi t;öt;rt;ää k̂ tS itmaan enemmän, fuitt 
kttjtbaS toefi. £ämä tuonnottifeSti tartoitfee ja toiekttitt 
fiiö enemmän län ttä  ilmasta, joten (e kttemmin ft)tme* 
nee ja fiis tuottaa paitaa. $t)tmemki itma, otten raS= 
faamkaa, kamuu alaiftmkiiu k«ttfotjiit ja tetoitäffett tntt» 
käriStöttenfä kttemmut fuitt muu lämmin ejitii ftifieit fe* 
foittautua, toarfinfin joS ei ote tu u ti, jofa juuri tättä it= 
utan fefoittamifettaufa estää Raflaa, fittä itma itfeStäufä 
on juotto tämkimän jotjbattaja. SEBetifet fortoet, f antina* 
tifot ja rämeet tooibaan kyttää famana f uin lifanen eti 
roSfattett toefi. £äf)än toietä tulee tifäffi, että forkien 
toefi on matala ja niiben k^jaSfa ufein ifuinen jää ett 
routa. $uin nt)t toebett kintu koi f̂i&k t̂teSfänfä ft)tme= 
nee, ei ote täSfä matataSfa ja fantaSfaifeSfa toebeöfä titai* 
(uutta (en ft)tmettt;neen raSfaantman toebett kuuma k°^ 
jaan, josta ntufa tätnkimämki toeft noufifi jätteen kintaan, 
niinfuin (e järtoiSfä takautuu. SäStä toarjtn fetfeäStä ja
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luounoflifeSta fppStä feuraa, että futa fmtremntat ja fpmettt* 
mät järtuet omat, fitä paremmin ne eStämät ilman äfiflistä 
fplmettpmiStä ja fiis paitaa, (SbeflifeStä on mielä fefitt f et* 
feää, rnifft plämiflä paifoiöa ei lialta mapingoittarnaan pääfe.

SD^utta täSfä tät)tt;t> puolestamme muistuttaa niille 
lukoistamme, jotta fitä ei luonnon opista jo ennestään 
tiebä, että elfbött luultafo, että futa plemntäfft ilmaan 
mennään, fieflä mufa fen lämpimämpi tulifi. @e ei ole 
niin. Auringon fäteet antamat maalle lämpimänfä. M aa, 
auringon lämmitettpä, maSta alfaa fäteiflä lämmintä ta* 
faft ilmaan. £äpän tulee mielä lifää f e lämmin, jofa 
fpntpp maalla tapahtumista pimutnffista, femiafliftSta ph* 
biStpmifiStä, niinfuitt palamifeSta, ruuman fulamifeSta elä* 
mäisten ruumiisfa, puristamifista j. n. e. la i t t i  lämpi* 
män lähteet omat fiiS maaSfa päin, josta ne maSta fätei* 
lemältä joutuu plöSpäitt ilmaan. Äuitt npt ilma on huono 
lämpimän johbattaja ja f uin f e päätlifeffi pläälläpäin har* 
menee parmenernistanfa, on luonnollista, ettei fieHä moi 
olla fomht paljo lämmintä. Säm ä mpöS ,näpbään (Stelä* 
Euroopan forfeista muorista, fuin ne pfäätlä omat ifui* 
f elia lumella peitettp, maiffa peiliä fteUä maaSfa on pal* 
joa fuurempi lämmin fuin meillä täällä popjofeSfa. M utta 
meillä ei ole täällä ©uomeSfantme niin forfeita muoria, 
jotfa ulottuifimat lififään lumi*rajaa, jofa meillä pibetään 
oleman noin 2000 fppnärää plempänä merenpintaa. ?äm* 
pimämmiSfä maisfa, efim. päimän*tafaajan tienoilla on lumi* 
raja maSta noin 10,000 fppnärän forfeubeSfa: fillä nii* 
ben lämmin on niin fuuri, että f e eptii fäteiflä niin forfiafle.

hä istä  fimu*felitpfftStä palaitfaamme tafaft SftopmeS* 
fori £).*mainajan firjaan. <Sen aifaisten tietojen mnfaan 
päätti pä« @uonteSfa oleman "läpeS folmanneit ofan"
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fofo aftavuuttanfa toefiä j[a fovpta; mutta u l i s t e n  tav* 
Itmpatti mittauffien perästä liittymät ne Voletä enemmäfft. 
Sä^eS fotme feitfemänneStä (V?) foto (Suomen maankin* 
riaöta on toefiä ja fammatifoita. ©  paitanne, jos pa* 
nemme täSja tufian eteen |}attfteutn (Suomen SOfaatieteen 
oppifivjaSta (fitomefft painettu ÄuoptoSfa m. 1859) feu* 
raatoan taulun:

3 J fa a n * ta a tu  on tä ä n i t t ä in  feuvaa toaS ti:
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£äStä näemme muun feaSfa fenfiu, miten meillä 

mielä on läpeS 7/« of aa fuo*maiStamnte foina ja raajoina 
forphta, ja ei tuin mäpä pii */* cfa malmiina niittinä. 
D tt fu§ miljelerniStä!

9topmeSfori £)., faatuanfa felroäffi että meri, järmet 
ja mirrat fuojelemat paltaita, fititt fttä maStaatt fammali* 
tot, fortoet ja märät maat tuottamat fttä, päättää täötä 
pleifeStä peruötnffeSta tunnettatoan fuiteufin poitenffia. 
jäm ättään nimittäin, että paita toiftna mitofitta mapin* 
goittaa meren rantamailla enemmän, luin ulompana eli 
fifemmäöä maata. STämä oifeaStaan pamaitaait femät* 
palloilta. £äm än felittämifeffi tarmitaan merrata taimi* 
pallasten erilaista maifutuSta ntaajärmien mafiaan eli tui* 
maan ja merien fuolafeett meteen.

Hitin aurinfo fpffpllä ei moi enää täpbettifeStt läm* 
niittää ilmaa, jofa foSteaSta maasta ritnfaaSti uoufemiSta 
pfrprpiStä enemmän ja enemmän fplmentpp, faapi fe pa* 
raaStaan lämpimänfä fuuremmiSta mefiStä. ©iitä mäpe* 
nee näiben pinnasta lämmin, f e pintamefi tutistun ja tu* 
lee paittoftanfa raSfaammafjt muuta mettä, painuu pop* 
jaan ja jättää fiaa toifeöe, lämpimämmäHe, päälle noitfe* 
malle mebelle, jofa famatla tamalta fplmenee, futiStuu, 
painuu popjaan j. tt. e. aitta pntpäri. 9?äin fplmenee 
mäpitellett fofo mefi järmeStä. Sfiutta tuima rnaajärmett 
mefi ei fuitenfaan fplmene tällä tamalla enemmän fttin 
4° G lämmintä, faatttanfa futtritnntan tipeptenfä. Hitin 
fitte meben pinta mielä fplmenee, tulee fe taas femiätn* 
mäffi, jonfamuoffi fe ei majoa alas, maan jääpi enemmän 
ja enemmän f pimenemään fiffi fumteS f e miintett muuttuu 
jääffi. käittä estää fotonaan lämpimän pöprpämifen fen 
alla olemasta mebeStä, marfinfin lumella peitettpäufä, josta



feuraa, ettet toefi jään alla f im ette 3 ett 4 ^tjfäfää tpl* 
memmätfi. £än tä  opentpi jää futaa fitte tetoäällä ttä* 
pemmällä ilman lämpimän menettämifellä.

kolottaan toifin täppi fe meren fuolafeSfa ttebeOfä. 
©etin ttäpä fuola, tuin nteibän tienoilla olettiOfa nteritoe* 
fiöfä on, ttaituttaa tteben tulistumista jäätö*rajaan (0 °)  
ja fiitätin alle. 3oS fitte lumen fptfpllä a ifa fe en  fataa 
fett päälle, tulee fiipen jää, jota estää tteben fpttemmältä 
fplmenemifen. SJtäin faapi fe pitää paljo lämmintä, niin* 
tuin tuimatin ttefi, aina tulettaan fettääfen, jolloin ei ole 
peltäämistä Railaa merenpuolelta. SRutta jos fptfp on 
tuitta ja f piittä ja lumen ntpcpällä fataa meritoeteen, niin 
eptii fe tplmetä totonaan, popjaa ntpötett aina jäätö^rajaan 
jajttieläfitt enemmän. Stäiu tulee ftipen paljoa patfumpi 
jää tuin muuten, erittäintin, jos lunta ei faba fen päälle 
jo topta. Säntä fulaiSfanfa fetoäitlä ttaatii ilmasta paljo 
lämmintä, jota ttielä toto meren toefi*joutto ttaatii, pääS* 
tätfeufä tafa4ämpimään. “Siitä mapboton lämpimän pal* 
jouS eifö täpän mene! Xä$tä feuraa, että tetoät, ttarfin* 
tin merenrannoilla, tulee ftlloin mp&päätjt ja fplmätfi, ja 
fen tttitienoot faatoat tärftä tettätpalloiSta. 3oS fitte täpän 
ttielä ttfäffi tulee fe, että tettätpuolella talttea on fata* 
nut paljo lunta, jota painaa jään merenlapbiSfa popjaatt, 
josfa fe tettäättä ppfpp fautoemmin fnlamatta, niin on fe 
ttielätin papempi.

S^obiötutfetfi tälle ttetää 9toptteSfori | j .  ttuobeu 1801, 
tuin fen ebellifenä fpffpnä ott maa fantoait lumettomana. 
SBaSta {estettä tammifnuta, fanottuna touonna, fatoi lunta 
routautuneefen maapan. ©en jälteen tuli fitä ufeintmaSfa 
©uomeit paitfatunnaSfa tatoattoman paljo, ©euranto ott 
fe, että tettät pallat ttapingoittittat maata ttarfinfin me*
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reu vannoitta, joisfa mies muistiin ei ottnt laatta toapiu* 
goittanut.

Septimetjäin fplmeutntppbeu patoumetjiä fupteen, jota 
evoituSta tt>tta ajaeSjaanfa molempain tämmöisten metjäin 
läpi faapt tuntea, päättää 3toptoeSjori $p. tuleman jiitä* 
Iin, että leptimetjä aina faStoaa mävemmättä maatta, patou* 
metfä tuimitta pieffarntäfilöittä. 3 a  toielä fiitäfin, että 
leptimetjät taStoaeSjauja pääStätoät eli hengittämät pifent* 
min ja enemmän mävfppttä, f uin [itämästään ptpfaiftS ja 
faStottiS ja laitti etämän nesteet liiftutoat hitaammin. 3 a  
että lehtipuut otoat paremmat lämpimän jopbattajat luin 
patoupuut, jeuvaa fiitä, että lehtipuut papeen tiepiteSfä ja 
poiSpöpvpteSjä päitoättä ja hiilihapon famate pöttä, pttern* 
min tplmenetoät, niin ottaen ja fitoen vuufaantmaSti il* 
ntan lämmintä. CvväS talonpoifa oli hänelle toafuuttauut, 
että hänen, anteitta, luonnostan ja ei pattafttta pettoiflanja, 
joitta f e pleinett ntereltäpäin tullut halla pöttä toaSten 15 
p. $ejät. 1801 fotonaan toapiugoitti, • ainoaSti piffuneit 
pala, pellon feStettä faStoatoan ptfinäifett petäjän ptnpä* 
rittä jäi toapingoittamatta. |jatoupuu fiis, jofo tooipi ir* 
voittaa joutuu ofan läntpintäänfä ilmalle eli mpöS pöit 
pii pitää ojan päitoättä lämminnpttä ilmaa.

^atoumetfäStä je fiis lienee ollut tuin eräs "Suo* 
men mies" (Suonten 3ulfiSten Sanomain to. 1857, n:roS ja 
90 janot: "^oetuffesta on hatoaittu metfistön otteS ja jofo 
pellon taifta jonfun fplmän ojan eli lähteeflijeu jeitbutt 
toäliflä eStätoän paitaa pettoSta; mutta metjiStön pafattua 
pois eli faSfena poltettua, otoat fplmät fopta toiljoja vun* 
netteet ja toapingoittaneet".

SSaifeimpia jeiftoja pattan jptben tntfimijeSja janoo 
SRoptoeSjovi £>. cletoan, että jaaba täpbeflijeen felfoon,



miffi Railat tamallifeSti fattutoat uitu määrätyillä ajoilla, 
nimittäin feSfellä f ef af uuta ja aluSfa elofuuta, joilta ebel* 
lifet mahingoittamat typs*miljaa ja jälfimäifet femäMoufoja. 
9iat)ttää fuin tämä fämifi itfien itäiben milja=fasmujen 
jäätte. 3uuri (illoin fuin ne fiireentntin prtttämät, omat 
loistofimmillaan ja alimmillaan, puhfafemat täplää tapi 
fuffaa, tulee ntyöS lähellä eleinä ilma miileäntmäffi, maiffa 
auriufofin päimillä hpmin [itä lämmittäifi. (Epäilemättä JaS= 
mut filloiu hengittämät ulos enemmän mefth<tytyä, jofa 
tarmitfec lämmintä. $efäf)aHo{)iu faattaa olla typnä fefin, 
että fitiit formetfin ja rahfafuot femäättä enftn lumen fu* 
lattua omat pleenfä mebellä peitetyt järmiffi, mntta maSta 
feSfitienoolfa fefäfuuta omat femät-mebet täm m öistä pai* 
Joista ehtineet pois juosta. Styt maSta alfaa fe rouban 
fulaminen jofa ottaa paljo ilmasta lämmintä, niin että 
fe äfiStä pimenee. SOlinä efint. m. 1858 juota faimaeSfa 
hamaitjln mefUlätäJ&n alla mielä fefäfuun lopulla routaa, 
jofa jttte maSta fuli fuin ojalla johbatettiin lätäffö*mefi 
pois. 3 a  tähän aifaanpa fe mielä nterifin monesti oit 
fplutän lähteenä, niinfitin jo äSfen felitimnte. Pol)jan(af)* 
ben pohjoiS*ofaSfa on mielä ufein jäätä tähän aifaan f ula* 
matta, ©eupätähben onfin fofemuffeSta humaittu femät* 
pallain tuleman meille luobe*tuulen perästä, fuin fiiljett 
fiaan toifeöa puolella pohjanlahtea afumaifet Upplannitt 
lääniSfä faamat ne foilliS^tuuleu perästä.

SufioiStamme moni faattaa fpHäStyä näihin luonnon* 
opitlifiin h^öatt^f^ibeit felityffiin, joista ufeammat omat lp* 
hennpffiä 9iohmeSfori ^»ällftrömin mietteistä, <3en muoffi 
en niitä enää pitfitä, epfä fuinfafin niiben fautta afia f el* 
feneift ftHe, jofa niistä ennestään ei tiebä. SJtainitfen 
maan npt täSfä tylmnmittäin muutamia muistutuffia itfe 
pallasta ja feit poistamifen feinoiSta.



Raflan toatjingoittamiueu on fiinä, että lämpimän 
toät;eteifä jäätö»rajaan ja fiitä atte, laitoatoiifa laStoitiifa 
ctetoat nesteet jäätptoät, fuurenetoat fiten ja rilfoVoat ne 
f aitonen ttieuot rallutat, joiifa tämä la6ton»neSte Killuu 
ja afuu, ftttoin neiteiben tutlu feifattuu ja laitou=etämä 
taitaa, $uitenlaan ei faata {aitonen f i f ä t t ä  otetoa neite 
pötjattaita toietä fof;baSteett jäätyä, maan että f en jäätte 
ett utlopuotette jääpi itinaita Iptmeteifään eronnut toeft» 
I>öt;ri), npt fmuralfi jäatt)nt>t. M utta luin tämä atfaa 
auringon noustua täifä futamaan, tutee ftinä fuurempt 
lämpimän tartoii ja fittoiu tät)tt)t> laitoujeuliu päästää 
viimeinen tämpimänfä ja fifättä otetoalin neite jäätpp. 
Särnä Vainaitaan fiitä luin f>alta=pi5nlitt perästä toaan 
ladon peitetään, ennen auringon noufua, ettei fttä faa 
a u r it t lo  futattua, toaan itfe tfe e n  tutaammiu, eti joi tutee 
toefifabe tapi laitou mimten l a i t e t t a a n  eti toebeifä 
futatetaan, niin jääpi fe tertoeelfi. Siiin mpöi fiitälin, 
että joi itta»pöitä on tt;t>ni ja fettiä Raitanen, toaan ett* 
nen aamua, jolo rupeaa tuulemaan, eti taitoai toetäilfen 
pittoeen, niin ei ote laitouitte mitään toatjiuloa tapaptu» 
nut. S  äijä afiaifa ei tietäälfemme tuonnontutlijatlaan 
toietä lailli ote ppbeitä ajatulfeita. 3 o i niin otifi, ettei 
laitoun fifättä otetoa metm jo lopbaiteen jääbp, niin tä itä  
otifi fe juuri etu, että tooipi ebutta läpttää 9?o£)toeSfori 
§ ätlftr'6m»toaiuajan eftttetemää leinoa, että t)atta*l/ön pe» 
räitä, ennen päitoän»noitfua lalfi mieitä ottatoat nuoran 
ja lutjettatoat fitä, lumpaittenlin pääitä liini pitäen, pii 
peiton, niin että fe tapaa tä t i in  ja fittä tatoatta lariite» 
tee poii tjiturau täfjläpäiitä. Solaineu fett artoaa, että 
tätä löpttä pitää lutjettaa ritoittäiu pti pettou, filft luin 
lailli on lariitettu.
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(Su tiebä, jo5 upfp*ajotlla {ulaan on foettanut tätä 

leutoa; mutta £)ällftröm mahtaja fitä fanoo ufeantmaSfa 
pailaSfa foetetun ja fautalla tttpöS marrnaSti auttaneen. 
SJiittä eit fiitä fett paremmin tietä, eitfä ole faamtt toet= 
taiteelft.

Söiinte loitonna ferrotträt fauomalepbiöfä, fuittfa eräs 
herrasmies oli loarjellut ftto*rit{iiufa hallalta fa to u lla . 
£)ätt piti heittäneen fuoftanfa laitimaifen faareffeeit Iplmä* 
matta, jota pätt fitte fptpttää tuleen eli peittelee fiinä jo* 
talin lantoja. £>tt tätä ufeampilin loeteHut ja on luultu 
f en auttaneen, mailla toifet fitä eimät niin marinana lei* 
nona pibä. kerrottiin muutamia muofia fitte (Suometta* 
reSfa, että itSfcn*aftoiSfa mainio fSaamo 9 iu o tf  a la in e n  
SfthfiäSfä oli ohra*huhtaufa marjellnt lahtena paHa*pönä 
perätplfitt monilla ft>tt>tett)illä tuli*romioiHa hameen pm* 
päti; mutta lolmantena piina feurannut {omempi ^atla et 
enää totellut tulialaatt.

fpäbätt tulleSfa fopii Ipllä famuuttamista ja tulella 
läutmittämiStäliu foettaa. puutarhan lasmttja ja muita 
feututoifia pieniä pailloja moipi peittämäHäliu marjella. 
iPeitteelfi fopii {uimat aineet, jotla omat huonoja lätttpi* 
mäti jepbattajia efittt. olet, uiini*matot, lauhat, {uimat pei* 
nät, maatteet j. m. f.

‘Jläntä lailli omat pätämara*leittoja/ millä jo päälle 
faanutta pallaa loetaan faaba tuntumattomalfi. Suurem* 
maSta armosta on {uitettiin jolaifeHe ja fiinä fantaSfa {olo 
maallemme, että paHatt fpitä apleroitaan lo lo n a a t tp o is *  
ta a . ipeltomaaSfa tapaptuu fe tä p b e l l i f e l lä  fa la *  
o j i t ta u t i f e l la  ja pinnan ppmällä ja fpmäflä p ep m ittä*  
tn ife l lä :  fillä ppmin pepntitetpsfä mullaSfa ei ole liilaa 
IcSteutta ja fe ott pttouo lämpimän jopbattaja. Railan*
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pefät raplofuot ja f ammatit o t ovat myös ojitettavat ja 
fuiVattaVat Vaiti’ei niistä Vielä otifi Viljellä Väf [itään. 
9te rupeeVat fitte faSVantaan ebeS pontta; ja joS ei fitä» 
tään, niin on fe jo Voitto, että paöa maasta päViäa. 
Söarfinfin peitoin läheltä olevat juot tarVitfeVat Viljeli 
tää. 3oS misfä ei otifi Vebelte poiS»pääfyä, niin on Ve» 
bet fuitenfin toettavat ypteen paiftaan, taiVettaVa nimit» 
täin alaifimpaan paiftaan fyvä ja laaja fuoppa, jopott 
Vefi ympäristöltä jopbatetaan. Siihen tulee niin tavoin 
järfiään lampi feftoäStä VebeStä, jona fe ei enää ole niin 
Vaarallinen ja ympäristö fitte tuhoaa. (SU faiVetaan 
pupfi fe Veben pitävä popja»ferruS maasta, että Vefi 
pääfee maan alle, miSfä niin fopii.

SOiaamme föypyys Vielä pitelee toftn täntmöiftin fittt» 
rempiin yritytfiin rupeamasta; mutta paljo on toimetto» 
muubett ja pitfä»piimäifyybenfin fyytä. ©uurempaiit for» 
pien ja rapfofoibett fuivaamifeen on toftn toivottava pal»  
l i tu f f e n  täyttävän taiten ntapbollifett apunfa, mutta mi» 
fäS estää ntaamiepiä ypbiStymäStä femmoifiin fu o v il je »  
ly s fe u ro ip in ,  joista jo ©ulunläänisfä meille on efi» 
merffiä. Sämmöifet feurat, jos ne Vaan yffimielifyyben 
pettgellä jopbetaan, ovat pyöbyttäVät; mutta eripuraifuttS 
päVittää fefä oman että toifen Voiton.

Kuopion lääniSfä olevilla ruunutt metfämaiUa on 
Viime Vuofina moniaita futtrempia rapfofoita ja paUan» 
peftä fortean runnun»VaroiUa fuiVattu, taiVamaUa niipitt 
fititrempia piiri» ja Vafta»ojia. 5Räin ojitettuna on niitä 
fitte jultifella puufofaupaUa annettu määrä»Vuofitfi ntaa» 
miepiUe. Sätnä on pyvä feino, ja antaa tilaifuutta Väpä» 
VaraifemmiUefin päästä atlimn f n o Viljely f f eSf ä. Suutta
paras Voitto on fititenfin fiittä, että patlan pefät itäin
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häviävät. ©tturentpaiit Joitten Viljeleminen et täi) taa* 
tuutt l)ffttl)ifettä ntoneöti fiitätään fl)t)Stä, että Varat et* 
Vät fattnata toto torpea t)f)t’aitaa ojittaa ja Viljellä. 3 a  
toifetfeen ttjeitt on futtremfria tornia jo jaettu ufeaminatte 
cfatfaatte, niin että jos tytfi Voifi ja taljjtoifi Vitjettä ofanfa, 
niin fitä ei tee tinteittään toinen, jotta on ofa famaSta 
torvesta. 97t)t on fe aina totemutfeSta fmVaittu ja on* 
tiu tuonnottiuen afia, että jos Vaan taita eti ofa jostain 
fuuremmaSta torvesta Viljellään, niin fiettä Vitjetemätto* 
ntäStä ofaSta tulee a in a  f;a(ta ja ttytmättää taiten taidon 
fiitä Hutjettl)Stäfin Raitasta. Sättuneifeett ofiffi Vitjetemi* 
feen ei fiis ote ^ to ä  juuttua luut fiitä tulee fen f uit* 
rempi toafrinfo. ©entouofft on tätnmöifisfä fot;biSfa joto 
tt>itjetf>S*f)]()tef)bet eti muuten afiatt mutaan fovitettu 
h a t t i t u t f  en ap u  tatu ta  in  a t Välttämättömiä.

1Y. Olafeet̂  tuulet ja mtytgftyt
Mateet eti jääfabe tefä*ft)bännä toiftnaan färtee taS* 

Valota Vitjoja t;t;Viu pahatft, Varftnfin liinan ja nauriin 
taimia fefä ohran oraita, niin mt)öS taiffia muitatiu Vit* 
joja. SöätiStä tulee rateita niin rajusti, että äSten Vitje* 
rijöiuneett pettcu muuttavat äfisti ihan mustalle muttatte. 
3ääfateet ovat ebettä aavistamattomat ja eStämättömät. 
SStiutta ne eivät tuitentaan mittointaan aivan taViatta 
terrattaan Vahingoita. Ufeintpaua fefänä tuultaan fiettä 
ja täältä jääfateiben Vahingoittaneen.

tffrtin jääfabe ott eStämätön fattuutuS ilntaSfa, itiin 
ei ote Vietä tähänaSti tötjbettl) mitään tuotettavaa feinoa 
VitjataSVuiu fuojetemifeffi fen Vahingoittamifetta. ©ett* 
Vitoffi ovat mnisfa ntaisfa moninpaitoiu maanviljelijät



45
f aatteet toimeen ppbpSfuntia faotoatoain toit jäin toafttutta* 
tttifelfi rafeiben toapingoittamiSta maataan, (5teS jätti ott 
efim. 3är jeS tpS* f  ääntöfemmoifette ppbpSfunnatleSBeöt* 
mantannin tääniSfä 9htotfiSfa, toaptoiStettu 2 p. fefäfuuta 
1852. <2e oit moneSfa fatfannoSfa metfein famantaifilta
peruStuffitta tuin meiltä ©uonteSfa äöfettäin tcimeenjaatu 
palotoafuutuS^pptiö maalta otetoata omaifuutta toarten. 
Äitfitt maatoitjetijä tääniSfä faapi täSfä toafuuttaa faStoa* 
toia toitjojanfa femmoifen määrä» ebeStä fuitt itfe tahtoo, 
erittäin jptoätoitjoitte, potaatitte j<* muille junrifaStouttte 
fetä teotlifuuS* ja puutarpa=faStouitte, SUitään touotuiSta 
matfita täSfä ei ote, ainoani rutoeteSfanfa ppbpsfuntaan 
pitää futttin matfaman 1 fitliufi jofaifette 100 riffttte toa* 
fuutuS^artooSta. <Se tefifi meiltä noin 2 fopeeffaa 100 
ruplatta. £ämä rapa pannaan tartoittatoiin matfuipm 
ppbpSfunnan toimeen panemtfeSja. ©itte toaSta toaptngon 
tapapbuttua otetaan tartoittatoa patfinto futtafin ppbpSfnn* 
nan jäfenettä fabamannoittain toatuuttamaStanfa määrästä.

SSkpingon pattinto artoataan tpnnprin^atoittain for* 
feintaan feuraatoaifeen määrään:

@ a t o
a l a t t a  fttem eiten

D l f t a  ty m tty n V
r t t /i t ta

p oiö tu fe m a tta *
vtiUiivi •

S e r t i t . fa M > .

SBepnä 8:n jptoän jätteen 6 — 1 0 0 — 1 5 0
9tuis 6 :n t t t t 5 8 1 0 0 — 1 2 0
£>pra 7:n t t t t 7 *— 6 0 — 1 2 0
© efati 7:n t t t t 7 2 8 6 0 — 1 2 0
Äaura 6:n t t t t 7 16 6 0 — 1 2 0
£>erne 8:n t t t t 6 •— 6 0 — 1 2 0
M e r i  8 :n t t t t 6 — . 6 0 — 1 2 0
potaatti 6 : t t t t t t 4 8 — 6 0 — 1 2 0
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£mouontpi*faStouifeSta liljasta luetaan märempi fato 

tuin täSfä on määrätty.
(Suomena et ote tietääffem intetä t>f;tään tämmöistä 

p|>bpSfutttaa taleiben ma^ingoittarnifen patfitfemifeffi. Ättttt 
äSteit mainittu patotoafuutuS*p](itiö ©nomeSfa on jo täf)äu 
asti tullut niin taioiaffi ja f e ioaatt pf)ä tatoenee niin tobiStaa 
fe tämmöisten pjjtiöiben ^pöbpttifppttä jo maaSfamme t)nt= 
märrettätoän. Stifa otift fiis jo panna toimeen jofn pfytiö 
rafeibenfin toa^ingoittamifen palfitfemifetft. Dtemrne at* 
ioetteet, eilö fätoifi taatuun, että fama jo toimeenfaatu 
patotoafuutuS*ptitiö, ntpöS rupeifi ottamaan ioafuutuffia 
rafeitafin toaStaan.

paremman täfitpffen tottofft aftaSta maamietjillemme, 
joita oman toafutttenfa hntofft ta^toifintme teloittaa täm* 
möifett pation toimeen faattamifeeit, panen täpän faatoan 
ftitä lujasta, jotta fufin fitoutnu täjjän ptjtepteen, niin* 
rnpöS toapingon latjelmnS* ja atioio*litjaSta, jotta patfin* 
toa jaetaan. kaatoa 9i:o 1*

ilmoitus ojaflaaffi (Suonten tatein toapingoita faS* 
toatoiSja toitjoiSfa palfitfetoaan itiöön.

XaFon n im i, pU 
tdjä ja  Idani. SBafuntettam an to iljan  n im i

2 8 afuutu$*artoo täi)? 
jiftd Ftymmenittä 
fyopiamtytiCfa.

9t. 91. 3 p to ä  io itja a 000.
p o t a a t t i a 00.
S ttu ita  ju u r ifa S to u ja  
£ e o S * la S to u ja , tiinaa,

00.
pettämästä j. n. e. 

ip u u ta r tja n  la S to u ja ,
00.

eftm. n. n. n. n. ja n. n. öO

Äaifftaatt 1I 000.
. . . . Sfa 00 p. O luuta to. 18 . .

9 t. W .
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97. pitäjään tautafunta (fomitea) on tutfinut ja pp* 

toäffi fatfonut ebeflifeit itmoituffeu
97. 97.
@ftmie§.

97. 97. 97. 97. 97. 97.

Otetaan toafuntettatoatfi......... . 8fä 00 p. O fuuta
to. 18 . .

Settiin puoteja 
97. 97.
(SfunteS.

97. 97. 97. 97. 97. 97.

kaatua 9?:o 2*
SBuomta 1 8 . .  00 p. O fuuta otftoat atlefirjoitetut 

97*pitäjän patfiuto^fomiteau efimieS ja jäjenet tilatta 97:o O, 
97=fplä8fä tatonifännän 97. 97. tuona, että tutlia, fatfetta 
ja artoata ratein toapingoittamia tmljafaStonja.

SBitjafaStoitt otoat toafuutetut SuonteSfa patfitf entistä 
toavten toimeen tulleen pation tuona 000 pop. ruplaan.

SutfieSfa tietä jäätiin, että 00 p. t. f. noin fetto 3 
jätettä puolen päitoän raju jääfabe on fäpnpt toitjan pti 
ja tepnpt feuraatoaiSta toapinfoa:

^ o p i a g f a

5 1 t  n> o .

f o £ .

ltfft. l tp n n p rin  ata, fpttoettp to e p n ä t t ä ,  fefä 
otfi, että terät fotonaan färettp; 8:n jp* 
toän jätteen: 6 tpnn. toepnää 0  rupt.
0 0  top. tp n n p rittä ........................................
0 0  teitoiSfää otfia 0  top. teitoiSfättä . .

0 0
0

0
0 0

S iirre tään 00 0 0

C
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©iirto 00 00

2;tfi. VI 2tpnnprin maa, tpttoettp 3 1 u ti i t ta , 
piteli teriötä ja otet laitti jätettä —  
puolesta faboSta 6:n jptoän tutee 3 tpmt. 
26 tappaa, O ruplaa tpnnörittä . . . .

3:ffi. iU tpnnpriu maa p o t a a t t i a ,  josta puoti 
fatoa ou färfeptpnpt. —  ijJuoli fatoa 6:u 
jptoän jätteen tetee 12 tpmt. O ntpt. O 
top. tpnnprittä ..................................... ...  .

4:t[i. 5 £ u p a tt ia  istutettu ‘/* oja tpnnptiu maa, 
totonaan pätoinupt, artoataan . . . . . . .

5:tfi. ifh tu ta tp a n  ta S to u ja , mintuin gurf> 
luja, foteriperneitä, turtinpapuja j. n. e. 
fefä fuffaifia, ofittain färteptpnpt, ofittain 
toefttuttoa pois toienpt, artoataan ppteenfä

Sjĵ teenfä

00 O

00 o

00 —

00
000 00

9läin toimitetutfi ja artoatutfi tobiötaa, . . . . . .  Sf a
O p. O luuta to. 18 . . .

91. 91.
9l*pitäjän pattinto tomiteean efimieS.
91. 91. 91. 91. 91. 91.
Csbettifeen artoioon oteit taifinpuotin tpptptoäiuen. 

.........Sf a tuin ebetlä.
91. 91.

i|3atfinnou toaatija.
Sämmoiftin pptieipiu rupeamista ei feuraa tettetääu 

juuria matfuja, fiöä että näitä toapingoita tapahtuu niin 
pienittä aloitta; mutta fitte jota mittointin tästä toapintoa 
tärfii ja menettää toto touofi=tutonfa, on fe pptoä apu 
täSfä toarfin omatta fppttänfä tapaptuneeSfa feifaSfa.

£ u u te t ja m prStpt, toarftutin, joS otoat ppbiS» 
tettp fateetta, färtetoät mpöS toitjoja. Sllutta fuuritnman
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mapittgon faifiSta tetee tuitentin ne mprStp*tuulet, jotta 
fattumat rutiin pebetmöimijen aitana: [iEä ne eStämätfi’i* 
tpS*jaupon pptätajajen lemiäntijen. tu itentin  on mieno 
tuuli [tiloin tarpeellinen, eilä paittaa jofu piljatnen [abet* 
taan. 9JlprSfpiStä [a ranfta*[ateiSta pebeltn&tmä*aitaa 
feuraa aina majaa muojt.

V .  S ^ i j p ä l ä i f c t .
tulemattomat pponteifet, linnut ja [popäläiS*faSmut 

mäpentämät jota tamofi enemmän eli mäpernntän muoben 
tulon täpbetlijppttä. ©elitteleminen niistä monenmoifista 
perpofiSta, niiben munista, tontista eli mahoista ja pe* 
[älleistä, jotta omat {asumille mipollijena, maatifi eritpifeu 
lirjanja, paljoa [uuremman tuin toto tämä {«jäinen on. 
SSailla niiben tuntemijeSta olifi maamiepelle paljo ope* 
tuSta, niin emme täSjä luitenlaau tapbo rumeta lameant* 
piin tuttinnoipin, [itiä [e maatifi monia tumautfiatin.

Enimmät näistä ppcnteifiStä tooitoat paraiteit ma* 
pingoittaa ntärlinä tefinä, fiHä toSteuS on niiben fitiämi* 
fetle amuflinen. £>n taas toifia fpöpäläiftä, jotta mapin* 
goittamat poutamuojina. Qsfim. nurmi* eli niittp*mabot, 
jotta tetemät mapintoa maan [emmoijina poutamuojina tuin 
ejint. m. 1853, jolloin @telä*©uomeS[a, Uubenmaan, Surun ja 
Hämeenlinnantin lääneisjä mabot moneSja li to n u o lli*  
[eS ja  uiitpSfä turrnelimat toto tasmmt. SBieläpä [euraa* 
manatin muonna, jota mpöS oli poutamuoji, malitettiin 
matoin turmelemista Hämeenlinnan lääniSjä. Äutn toS* 
tea ja loma maa on aina pamaittu tuleman papemntin 
tärjimään fp&päläiftStä, niin [euraa, että [uoriu ja mafa* 
min feino näitä maStaan on maan ppmä pepmittäminen

4
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ja ojittaminen. <Sptoä*fppSfpntB on toarfttt tarpeettinen 
monenmoisten maa*touttain ^ätoittämifetfi; fittä näin tute* 
toat ne täännetpffi pintaan, joSfa ne jäätymät ja tuote* 
toat, !uin tutetoat oiteista pefäpaifoiStanfa, ruopo*fantatan 
alta, pois pentatutfi. Stätä tobiStaa fe!in tiatoaitfema 
niittp*maboiSta äSten mainittuina tottofina, että mabot ei* 
toat turmelleet fpttoö*peiniä ett toit je ttejä  niittejä, — 
tiptoä teloitus niittejä toitjetemään. SaStunen fottta ata* 
toisfa pettoiSfa, on ntpBS ^atoaittn fnojetetoan oraS*matoa 
eli etanaa, lastuja et fiiS jaa panna pellon lannoitat* 
fefft ennen!uitt otoat fotoin mätänneet.

d a to ja  fefä muitafin faStouityin ttateStptoiä fient* 
faStouja toaStaan on fiemenen monenmoifet tiottetemifet 
ja faStelemifet fonta*toefiSfä j. m. f. ujein näf>tp Ijptoäffi. 
(Englantilainen £oto neutooo panemaan fienten*jptoät far* 
jän jbnta*toeteen, joSfa ne jaatte nouSfeet tetoiät jptoät pois* 
otetaan. «Siemen* jptoät faatoat otta täSfä 5 ett 10 mi* 
nuuttia, jonla perästä ne poiSotetaan, tetoitettään ja fpt* 
toetään fii^en fefaatt faltfia, joitta fanSfa niitä fetoitettaan. 
£oifet pitätoät fontatoeben fiaan fuotatoettä ja fatfin fiaan 
ett fefaan turtaa. 2Kajori (Ebetftoärb*toainaja neutooi 
fiemen*rufiifiin fetoittamaan 1 tapan fuotoja jota tpnno* 
ritte. £äntä pitäijt estämän tonttia ja juurintatoja *).

© p re n g e t täSfee futattamaan 1 naulan fupari*toif;t* 
rilliä niin patjoSfa toebeSfä, että fe fotoin peittää tpnnp* 
rin toe^nää, jotta annetaan otta fiinä 12 eti 18 tuntia **).

Stt. SfSecf jtrönt itmoittaa matoja ja nofipäitä toaS* 
taan feuraatoan teinen: SBetmät pannaan fammioon ja

* )  Äatfo: „ (S b e tf l» ä tb «  X i b f f r i f t . "  1845. I ofa, filmi 44.
* * )  Jlatfo: „§ anbf> o?  i ^  tt> e n f f a 2 a n b t& n tfe t ."  Sjerbe 

lagan, fttru 270.
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niiben jäätte faabetaan fotoin jäähtynyttä ntali* ett foi* 
ruotto*toettä niin yatjo, että fe on ttybeu tuuman jumien i;ti. 
^uonot jytoät otetaan päättä yoig. 2 tunnin perästä tyt* 
toetään fiitjen fefaan toäfjitelten 4 fayyaa fatffia jotaiSta 
jytoä*tymtyriä jäätte. Stiäin faatoat ne olla 3 touorofautta, 
mutta pitää fefoitettaman ferta päitoäSfä. <2itte tyltoettä* 
föön. *)

JMntannegfa (Suomen SJtaatoitjetyg*f of ouf fegf a SJiitg* 
tialaSfa to. 1852, joSfa otin faayutoitta, fanoi eräg yu* 
tytja fofemitffegta otetoanfa tjatoairnta, että fuufen f;atout 
eläinten fonnan fefaan pantuna, eStätoät teryentiiuityajut* 
tanfa matoja toitja*mailte tutemagta.

$uin fnitoat täyimät itmat fppSlpttoön aifatta ttfein 
näyttämät antatoan ttyönteifitte maagfa eti juurimaboitte 
paremman elon ja innon, niin jä te tään  yffinään fuitouutta, 
toaiffa ufeimmin on ftty fonta*aineigfa, joilta maata oit 
fonnitettu, tetoeiSfä ojaxt^pientareiSfa ja fotoigfa, mätänemät* 
tbmigfä tttrpeiSfa. Pitämä otoat yetynitettätoät, joten ma* 
tojen afuin*yaifat ja f en fangfa itfe mabotfin fjätoiätoät. 
ipatamatonna ei faa fontaa fpttocn ebettä maahan yanna: 
fittä fett toagta maagfa tayaf)tutoa "f äy m in en" eti ya* 
tammen lämmittää tienottanfa tiiaffi ja niin ebigtää ma* 
tojen elämää.

Stteittä täältä (Suomegfa ei fuitenfaan färfitä toa^in* 
foa maboigta niinyatjo, fuiu monegfa muugfa maagfa. 
£äfjän tuulen yaraafft fppfft fen, että meiltä Ipttoetään 
rityegfä fuitoattua ja fiig fpttin fatougtunutta fiementä. 
2mmä fatougtuminen ja fuitouug fiemen*jytoägfä toaifut* 
taa fen Ipitaifentpaa itämigtä ja pitaifempi itäminen tefee

* )  «ftatfo: S e c f f t r o n t ,  f, 9 t n t e c f n i n g a r  t  S a n b t l j u s f y ä n *  
n i n  9 e n f' fttou 522.
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toafjtoentmau fagtoun ja että jptoä, otteu fatougta toäf;ätt 
fartoagtunut Ja fotoa atugfa, et ote fuorananfa ntabou 
ruutoaffi fotoeliag. —  ©iemen*jptoän tärfeimmät aineet otoat 
tä r f te tp g  ja p ro te in *  eti tufo*pfjtet)bet. 3täegfä 
muuttuu nämä tuto*pf>tepbet uubeffi aineefft jonta muu* 
fataineu nimi on diastas ett m a tta g * tio itu g . Särnä 
fitte muuttaa tärffetptfen fo fe r if f i  ett foterintaifeffi at* 
neffi, jota ainoagti letkaa fagtoatoatte ibutte enfi*ratoinnoffi. 
Äagtouu' tafafette ja fjptoätte menegtpntifette on fe fuuregti 
tarpeetlinen, että tufo*pf)tepffiett muuttuminen nta£lag*tioi* 
tuffeffi ei ta p a tit  äfigti, toaan toätjittäin, niin että tärffe* 
tptfen muuttuminen foferi*aineeffi mpog tapafjtuift toapit* 
täin ja f>itaifegti. iti äin faapi fe fagtoatoa itu* pitimen pi* 
tentmän ajan nauttia ratoiutoa emä*jptoägtäufä. äJiutta 
jog f of ett* aineen toalmigtuminen jptoagfä täppi pitaifemmin, 
niin itu tpttä faapi patjo tatointoa ppt’aitaa, mutta tuin 
ei f e tooi fitä niin paljo ppt’aitaa nauttia, niin muuttuu 
fe pian mttiffi, ibuitte fopimattomitft aineiffi, joten fagtoun 
atfu jääpi peifotfi ja toaitoatoifeffi.

£ ä tä  fetitpgtä toagtaan ei fobi ftemenen fagtetemmen, 
jogta jo ebettä ou ollut purjetta. Serta pptoiu tuitoanut 
ja fatougtunut fiemeu, jog fitte tiotetaanfin, atfaa jo tä* 
ntäu pitaifen itämifenfä tiogfa oltegfanfa. 3 '0g fitte tio* 
tuffeen on fetoitettu foutaa eti fatffia, fuotaa tapi jotain 
muuta fettaigta fatfera*matuigta ainetta, niin ei mabot fte* 
nteniä fogfe.

©pöpätäigten jouffoon tuutuu toietä t in n u t  ja  ta*  
n at. itiäitä utfonaifia toitja*fagtouin toipotlifta täptpp 
egtää toitjapettoitte tutemagta fotoetiaitta petoituffitta. 2Bar* 
pufta fefä muitatin lintuja on ntpög egtettätoä toarfin 
patjo fifiämägtä pefien pätoittämifetlä, ampumatta j. n. e.
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VI. Sopimaton fplmi^aifa ja tapa.
Äptto5*aifa on maamiefictle fangett tärteä afta. Uftant* 

mat juonet touobet toimettomalle maamietietfe faatoat ft)t>ixfä 
fopimattomasta tptto&*aja$ta ja tatoaSta. $ä$fä fopittee 
mainita että etä$ "äftaatoitjetiä" tiettä 3 . -jp. sDt a f) n 
StuotfiSfa firjoitti to. 1854 Stocfjiotmiöfa painetun, tätyeS 
3*artfifen tirjan, jenfa nimi fuomeffi otifi: "(Siemenen 
[ääntäminen, toarrna ja täptöttinen neuloo pe* 
taataa 1 , 5 0 0 , 0 0 0  t in ner iä  toitjaa t)ätoiämä$tä, 
jota iouofittain huonotta fientenen fetoittami* 
f että, mtjö^äif ettei fpttoottä ja muitta trioitta 
tuutataan Stuotfisfa." 9fuotfi ei ote patjo ifompi 
Suomea, mutta afuftaita on fiinä toäjiä enensi tuin tafft 
tuettaa Suomen f uuteen. Samoilta perustuffitta tuin 
täSfä tirjaSfa, faift SuomeSja tuptattatoan tällä tatoaöa 
toäimmäfiu 800,000 ttmupriä iouobeSfa. SDtitä toitjau 
paljous! foto Suomen toitja*fato ou toiime ajoitta tuettu 
toätiä pti 4 ntifjoouaffi tpnnpreitä touobebfa. Mäntän [ie* 
menen tutjtautfen tautia menee ftig ‘/s oja Suomen toitja* 
fatoa puitaan.

äftitä l:fjt fo ;t tn ö* aitaan tutee, niin SitonteSfa 
faabaan ufiampi tatotonofi tiian nt p o f; ä i f e ö t a , f uin liian 
a i! a f e S ta tptloBStä. sJ}it;öf)äineu fpttSfpttoö tuottaa 
f en, ettei otaat epbi oiteen faStoaa ja juurtua, josta ne 
tattoeu atta otoat arempia toaitoautumaan, eitoät pääfe te* 
toäittä ajoiSfa oiteaan ta$tou*tooimaan ja fiis jäätoätfin 
peifeifft ja fitutiaiffi fetä otetta, että terättä. SJtpötjäiStä 
tetoättpttoöä feuraa fiptoinä, fonteitta toitofina tiian joit* 
tu ja oten faStou, joten ei tute tetioottiSta terää ja pouta* 
iouofina ei enää pää jee laitti fiemenet itämään, ja ne jjar*
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mat f o tiet, jotta ftipett tulemat, tuimuumat pois "tn* 
pede." - SPipö^ä fptmettp mitja et rnpöS tuleennu oi* 
feiSfa ajoin ja fe on fiis metfein aina fppstjadain oma. —  
Siian a i t a l t a  fp p S fp tm ö ä  feuvaafi fe, että fe faSmaifi 
enfttnäifede fotmude eli tulette, joten fe mätäneifi tatmeda 
totonaan. SJtutta tämmöistä Jarmoin tapahtuu, niin että 
$ o p p e  fppStä fanoo: "minä en tiebä ainoatafaan efimetf* 
fiä, että ruis ei otifi meneStpnpt aitafen fptmön tätjben." 
Siian a i f a i s t a  f em ät fp tm ö ä  feuraafi fe, erittäintin 
märäSfä maaSfa, että riffaruopo faapi madan ennenfuin 
mitjan oras ehditään fptmäSfä maaSfa taStoaa. -3a ofjra 
marftnfin ei färfi fptmään maahan fptmämiStä. @unen 
olen jo fanonut, että faStettua femät*toumon fiementä moipi 
mäfjä mpöfjentpääufin fptmää. $emät*rnef;un ei faa antaa 
maasta pois tuimaa ennen fptmämiStä. —  <2itvtä on fpdä 
tuin maa on fen metran mataptanut, että fe ppmin f ette* 
nee eli hajoaa auran ebeSfä. Säärtään maahan ei faa 
fptmää tuin tornin tjieffafida ja ptämidä paifoida. Sitä* 
miSfa tetee fe fitte pouban tuttua pedon pintaan femmoi* 
fen fuoren, jota ei oraat moi puhtaista. S p p S fp tm ö S fä  
pitää fptmät ja pimennoSfa olemat maat enfin fptmettä* 
rnän; famirnaat ennenfuin fjieffamaat; foStiat ennenfuin 
tuimat; taidat maat ennenfuin tiim a t. SJiutta f e m ä i t i ä  
on f e taaS teptämä äimän maStapafaau, nimittäin piettä* 
maida ennenfuin famirnaida; fuimida ennenfuin foS* 
teida j. n. e.

SBanfjan ja uuben fiemen*rufiin f uuteen on paras fe 
neitmo, että ntärfinä muofina eti fateifen fefän perästä 
fptmää manf;ada; mutta poutafefän perästä uutifeda. 2öau* 
f;aa ja poutamuofina fasmanutta fiementä pitää aina ma* 
rada pibettämän, ettei tarmitfe fiementä obottaiSfa antaa
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!plmö*ajan mpöhäStpä. Jarmoin maitha ponta*touoben fie* 
meit pettää, ©iemenetfi laamalle pellolle on parempaa 
laihaSfa ntaaSfa tasmanut milja. ©antati on näptt; pa* 
remmin menestymän, jos t;tetamaa((e tylmetäön famintaaSfa 
faSmanutta ja famhnaalle hietamaaSfa faSmanutta fiementä. 
£)u ntyöS I;atoaittn taitiSfa ntaiSfa erinomaifen filmiin pis* 
tätoä etu fiitä, että aina moniaibeit muofien perältä tuota 
uutta ftemett*ruiSta pohjaifentmiSta maafumtiSta. Säntä 
feStää paremmin ilrnanmatyeita.

Silitä 2:ffi itfe tplmö*tapaan tulee, niin fiinä 
enimmiten fe!ä tuu tataan  fiementä liiatfi, että ntyöS 
fopimattoman f pitoon tantta maitutetaan huonompi fato 
tuin otfeaSfa järjeStytfeSfä olift tooiititt toitooa.

Siementä tuutataan epätafaifella multaamifetla, epä* 
itoiSten fiementen tylmärnifellä, mpö^äifettä tytmBHä j. n. e. 
Säm ä fai!!i täppi niin fiemäSti ja maniaa latuanfa, ettei 
tulia ajattetemaantaan fiiuä tuhlausta tapahtuman. 3 :oS 
luemme jpmät efint. rutiin läpästä, niin fiinä on ufein 
40, 50 ja 60 jpmää. 3oS tullimme fen juurta, niin 
ItyamaSfa multamaaSfa l;amaitfeiitute ufein fiinä penfaan 
joSfa on 1 0 ,1 5  ja 20:liit ollea eli lortta, jolla omat faS* 
maueet ltybeStö ainoasta jpmäStä. $uiit lerromme pieitint* 
ntät näistä lutoitiSta, eli 10 lortta jpmäStä ja 40 jpmää 
jota tähtöstä, niin on tulos 400. SJlutta mitäs on typnä, 
että p to in  hai'to°in tuullaan faatamau 30:neStin jpmä ru* 
tiiSta, maan tamaöifeSti noin 8, 10 ja 15:S? Sotta fil* 
loin ei tymmeneStöän ofa fiemeniStä tule tuntoon.

SLätä tuhlausta moitafiin mälttää, joS l:ffi fiemeniStä 
eroitettaifiin pois laitti t>eitonuuat jpmät, jotta tuitentin 
telpaamat johontin muuhun tarpeefen, 2:ffi tylmettäifiin 
rimiitt, jota tarmitfee erityifen rimi*tylmprin ja 3:ffi mullat*
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taijiin eli peitettäviin fufin fieuten laji pptä*tajaifeSti ja 
toaabittatoaan fptoppteenjä. Säöjä on lafina, että îe= 
nemntät fiemenet mullataan matalaan ja juuremtnat fp* 
toään. (Sjim. piffuifet peinänftemenet pitäfitoät jo liifana 
■ */« oja tuuman multapeitteen, f uin fiipeit jiaan potaattia 
tooipi pptoin pepmitetpSjä pellot ja panna 6 ja 8:fin tmt* 
mau jptoppteen. Sptoätoiljat jtipen jtaan fatjotoat jo liiaffi, 
joS tatoattijeSja peltomaaSja tuletoat 3 tuumaa jptoempään 
ja 1 tuumaa matalampaan. ©uomeSja toielä pleijimmin 
tatoattinen auralla jientenen multaaminen toimittaa toijet 
jptoät liian jptoään ja toijet liian matalaan, .jpptoä far® 
pi ja mielii paremmin je 4*}alfanen, toino SKuotjin je fo i*  
tuS  a u ra ,  jota jo on, SDZuStialaSfa parannettuna, letoin* 
npt maahamme, toimittaa tämän tpön jotoeliaammin, jtffi 
fuin jaabaan oifeita r ito t* f p lto p riä  maahan. «Sotoeliaim* 
rnafji näiltä tuulijin nteibän tilaijuufjitte jen H ja lm a r  
9f a tp p o r S f in  SfuotftSja parantaman @ a r re t’in  ritoi* 
fpltoprin, jofa multaa jiemeuen jämättä fertaa. tttuotfin 
maatoiljelpS»opiStoSja U ltu n a S ja  näin tämän foneeu, 
pnnä jen fpltoBStä faStoua, jota tooi ipanetten fatjetta. 
<Sefä ftettä, että ntoneSja muuSja paifaSja 9fuotfisfa tel;* 
bään näitä foneita 200 riffin (noin 70 pop. ruplan) piit* 
tajia. 9 te otoat 9tuotfiSfa pptoin letoinneet.

SD^aatoiljeliä O. |) .  9Jtapn firjaSjanja " U tjä *  
beS *23ejparing" to. 1854, jitoutta 12 ja 13 janoo, että 
perra retoijori (5. 9Jt. £ in b q to tS t <Sto<fpolmiSja on ujioita 
touojia jitte tpösfennettpt, jaaba jpntpmään jemmoista ritoi* 
fpltopriä, jofa olift jaatatoa puofeatta pinnatta, että jen 
föppetnpifin tooiji panffia ja jopiji fitoiftttefin maille. 9Jto® 
nen foetufjen perästä on je pänette onnistunut toalntistaa 
jentmoijeit ritoi*fpltopriu, jofa fpltoää ja multaa jantatta
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fevtaa, itiin fafeaan ja niin fytoään fuitt fett afettaa. S en  
hietaa ja pottaa 1 työutefetoä ihminen ja tyltoää toaan 1 
rivoin lerrattanja. Suitettiin tooipi fitiä 12*tuntijena työ* 
pähoänä 1 penli fyltoää ja mullata V h tynnori*alaa päi* 
ioäSjä ja f e f ääntää fiementä niin, että menee ainoani 
toäpä yli V, oja fitä määrää, mifä menee labettä tyltoäiSjä. 
SJiyöS tooitetaan tällä ylftttajainen toiljan tuleuntuminen, 
jo!a ei tapapbu lähellä lyltoetyiSjä ja epätajajeSti ntulla* 
tuiSja ntaiSfa. (Sillä tooipi lyltoää faillia Reittä* ja puu* 
tarf)an=fiemeniälin ja maljaa Stccfpolmiöja 30 ritjiä pan* 
foSfa (noin 15 pop. ru llaa). Sämmöijen loiteen, jota 
tooipi toielä läjittää litoiftflälin maitta, ja jola jääötää tun* 
jaaSti toijen puolen ftemeniä, luulee pra ttttapn pienemmät* 
lälin tilatta, jola eftm. tyltoää 12 tynnyriä tottobeöfa jo 
enjimäijenä touotena matjatoan itjenjä jiemenen jääStöttä. 
ttiitoiett toäliä jätetään tättälin lylto'6*loneetta tyltoäiSjä ta* 
toattijeSti 9 tuumaa, jola on tatoattiSta muitta juurern* 
mitta Iylto’ö*loneifla. Cm tiebä jen perästä mitään tästä 
pw SLftapnttit ylistämästä toneeSta, miteu je on pitemmän 
päälle onnistunut ja onlo letoinnyt. Suutta ei^än jiinä 
ole mitään mapbottomuutta, ettei tämmöijet loneet metteS* 
tyiji, luin toaan maatoiljelijät latoiammalta tulifitoat toa* 
luutetulji ritoi*lyltoön moniyuolifeSta yyöbyttijyybeStä, joista 
mainitjen jen, ettei ritoilyltoetty toilja mene laloonlaan 
niin pelpoSti luin letoätteen lyltoetty.

Sopimattomatta, liila tiheällä ja liila partaatta lyl* 
toöttä heilutetaan latotouoft. SyltoämijeSjä yleenjä otoat 
jeuraatoaijet afianpaarat tartattatoat:

1:1 ji. hytein toiljeltysjä ja lipatoaSfa maaSja tulee 
laStout moni*yaarajilji. S e  on jiis tyltoettätoä parinaan.

2:lji. Roinaan ja jitleään jatoimaapait lyltoettalcou 
tiheämpään luin IttopleaSja maaSja.
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3:fft, SUfafeen fpttoäeSfä pitää ntpöS fpttoettämän 

ttartoentpaan, fittä fittoin on faStoutta aitaa pettfaStua.
4:fft. £>ptoä fteuten*ji)toä faStoaa toafjtoentntan olen, 

jonfatottofft ne otoat tpttoettätoät fjattoentpaan.
5:ffi. (Siitä mitä jo ebettäpäin on rhoi=tpttoöStä f a* 

nottit, oit pmmärrettätoä, että mitä tafafemmasti tuntee 
faatoanfa fiemenen letoitetptft ja muttatutfi, niin että jotai* 
nen jptoä tulee tuntoon, fitä tjartoempaan faâ >i tpftoää, ja

6:ffi. Söarfut juottoon naimattomaan maahan on 
tpftoettätoä tjartoempaait, fittä ftinä ei ote tooimaa fateatte 
faStoitöe. £>ma totemutfeni on f en monesti näpttänpt, 
että tuin puolto maa on fpftoettp tiheään, on f e faStoanut 
fjiettott fafean olen, mutta ^uonon Ipftpen täytän, joista 
toifet fteitonunat fuitoettutoat feSten^aitojaan ja niihin pa* 
raimpiintaan ei ote tuttut tuin monijaita jptoiä, tuin ftif;eu 
fiaan fyartoemntasfa tpttoöSfä on taStoanut järeämmät otet, 
paremmat täytät ja niihin enemmän jätetä; ja näin tatuoin 
patjo runfaampi fato tuin tifjeäStä fpttocStä.

VII. Sulaan maahan lunten 
fataminen,

S£oifitta f pf fpiitä fattuu niin, että fataa lumen aitoan 
futaan ja mättään maahan eti jos ontin hitunen maan 
pintaa jääSfä, niin fefin futaa toaptoan lumipeitteen alta, 
toSta maa ei ote toietä eptinpt menettää tämpimäänfä. 
9täiu mätänee fppStoitjan oraat, niin että fetoätflä fttte ta* 
toaEifeSti on oraS*tnaa ipatt mustana, eitä —  toarftntin 
ataifimmiCe paitoitte —  tute mitään orasta. Mäntän pa= 
pan poiStamifetfi ott fitte fptfpttä eitfimäiSten patfaiSten 
tuttua peioofetta ajettatoa ristiin rastiin pntpäri oraS*maatt
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mutta marftntin atamamrnida paifoida tiheämpään. SH äin 
polfemat pemofet turneen reittä, joista paitanen pääfee lu=» 
meu atte maata jääbpttämään. S£ätä tetoa uubiStettafoon 
ufeantpia tertoja, tuin nimittäin lumifabe täpttää entifet 
reijät. 3 ’oS nupin aitovieriin oliS jo ennen paf= 
laisten tuloa totountnnut lunta niin paljo, ettei pernojen 
poltemat reijät ulottuifi popjaan asti, niin taimettatoon 
lapiolla, noin tppnärän tunnatfin fuuruifia reitiä mäpän 
matfan pääpän toifistanfa ja niin fpmiä, että oraat näfpp. 
Soifet toimittamat tämän tpön lepmä=tarjan fiinä pmpärt 
ajelemifeda. SKutta itfe lepmide fatfomme tiufadifefft 
tämmöifen lumeSfa rpömimifen pattafeda.

V i l i .  ^ e t o a t - r o u t a  j a  a l j a t o a t
•3oS taas fateifen fpffpn perästä ja pattafiHa on maa 

lauman ilman lumetta, niin että maa jäätpp ppmin pat» 
fulta ja jos enfin fatanut lumi mielä taimella futaa me= 
betfi f en päälle, joten fiipen tulee jäätittä eli "iljanne," 
niin femäidä on oraat maaraSfa ro u b a n  eli jä ä n  "p o lt*  
ta m ife t te " ,  joS maan jäätittä ja routa fulaa päimäpaiS* 
teeHa, jota tatoatlifeSti filloin fäppi pitaaSti, tuin pöt omat 
fidoin tptmät. Suutta jos fulaminen tapaptuu mefifateeda 
ja ilma on lämmin ja piiminen fefä päimädä että pödä, 
fidoin ei ole mitään peltäämistä. Släntä päimädä futa* 
minen ja pödä jädeen jäätpminen maituttaa fett että oraan 
juuret paljastumat ja repeptpmät afemiltanfa irti ja niin 
tuoleutumat. Slinoa teino tätä maStaan on jpräStäminen 
topta niin pian tuin maanpinta on fenmerran futanut ja 
malaptanut, että fe tannattaa metäjää. (Sipä otifi pois 
tieltä, joS jo fitätin ennen mies metäifi feit ptitfe temiäm* 
pää jprää.
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(Loinen flfa&e.
.ftntoUmoftcu ft)i3tn, toaifutuffiäta ja Umro=fctuoi t̂a 

toiljain JorjaamtfeSfa*
Jä ttiä , mitä täbfä eteenpäin tukeamme luettelemaan, 

otoat tofin fatotouofien jt>rj;ä=ft;itä; fiitä ne eitoät tule 
juuri to u of ien  luonnolta, toaan ifn u ifien  o m a lta  toi» 
mettomuubeSta, taitamattomuubebta ja jopa itfein puolet» 
tomuubebtafin. 9)cutta näitä täptpp fuitenfin mainita pf>» 
bebfä jaffoöfa latotouofien pää»fpiben fanbfa, fobia fe näfpp 
jofapäitoäfebfä elämäbfä, että uäiben fantta fatotouobet 
paljo lifäptptoät.

(Snftntäinen fatotouobeu fpp toiljan forjaamifebfa ou, 
f uin ei oteta toaaria oifeabta e lo n » a ja b ta . äöatiiufo 
feuraa fefä Uita aifaibta että liitä mpöpäibtä elon»aifaa. 
Siifa aifaifebta toiljan leiffaamifebta eli niittämifebtä feu» 
taa "firppifialla" niinfuiit ©atoobfa janotaan. SBilja ui» 
mittäin futibtuu eli fmpenee tästä paljo, eifä jaufjo tule 
niin toalfeaa ja tertoeeCibtä f uin täpbeflifebti tuleentuneilta 
jptoibtä. Sftutta meillä täällä ©uontebfa niitetään toiljat 
paremmin liian mpöfiään fuin liian aifafeen. Säästä feu» 
raa, että toilja paljon huononee fefä jptoän että olfien pito» 
leSta ja fatofin toäfienee, fitiit enfin toalmistuneet paraim» 
mat jptoät farifetoat maalle fefä uiittäeSfä eli leifatebfa, 
että mpöb footeSfa ja fuljetelleSfa. Särmä f pila näfpp 
fiitä, että, toarfinfiit rufiin fängelle, faStoaa fafeaait oraita 
toiljan forjaamifen perästä. Siteillä fpllä toiljat toalmis» 
tutoat epätafafebti fiitä fppbtä, että fienten mullataan epä» 
tafafeSti; mutta parempi on, että toältetään näiben enfin 
toalntiStutoain parempain jptoäiit farifemiSta, fuin toiimeib»
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ten huonompien toif;annuutta. @t ote toatftu määrin fe 
janantaStu, Iitin janotaan: " m in iä  ta m p p i (jtrppi) 
la h o t ta a ,  jen  t a t t i n a  la S to a t ta a ,"  tuin toaan ei 
tätä ulotuteta toarfin pitlälte, että teilataan juuruS*aineen 
jptoäSjä toatmiStumatta. 3t)to« toant>eutueSjaau ei tooita 
ratointo*, toaan ainoaSti puu*ainee8ja, jola fitä toaan toto* 
nontaa ta n h u t ta a n ,  joSlo f o i o fuurenijilin. Diteaeton* 
aifa jpmämitjoitte on fittoin luin te£>het leltaStutoat ja ne 
enfimäifet pari lotnte tuumaa otlea, täplästä alaspäin, 
allatoat muuttaa mitieriäijpptenjä leltajelft. Söarfiutin tu< 
liisja tarioitjee jptoä jevttoerran lotoettua, että je latteaa, 
jamate ehraS jätin; mutta lautan ei tartoitje tulta aitoan 
lotoettuneelfi fittä je toatmiStuu toietä teilattunatin, joS je 
pannaan jemmoijiin läjiin eti ,,ftfafttn,r/ joSja ne toäpäit 
lämpiätoät. @i lauraalaan jaa teilata niin toi^antona, 
että jpmäStä eti ripjiStä puriStaeSja märlppttä tiröluifi. 
£>j>ra on fittoin malmista luin jptoä jelä täplän luoti 
jaapi ta jätettä jen nä’ön ja mitme aitaa tulta ^autaaljt. 
3oS annetaan toitjan olla teitlaamatta niinlautoan että je 
e^tii leflaStita täplästä juureen asti, on je jo tiialft ja 
latijee eti loto tä^tälin latteaa jitä liilutetteSja. —  p o 
taatin nosto mpöS tatoallijeSti jätetään niin mpöjjään, 
että jppS^attat pääfetoät niitä turmelemaan. ©ptoern* 
mätiä maaSja olemat potaatit luitenlin, joS jaatoat jutaa 
jiettä maan jijäSjä eitoät jiitä pitau.

©itte autetaan toietä latotouotta toitjan puonoS ja tor* 
jaamijeSja, jateijina touojitta mätäntämijettä, että toarfin* 
Iin itn*tooima menetetään jt; toista ja pouta*touofina taas 
tuutataan ©atooSfa ja SatjataSja paljo larijemijelta au* 
moja eti teloja tetjheSfä j. n. e. £ ä tä  aumaamijeSja ja 
jiitä jätteen putlamijeSja tapahtumaa tarijemista tooifi toätt*
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tää teiljan fopbaSteen puintifeffa, mintuin @teIä®@uomeSfa 
ja rantamaitta takana outin. Siitit mpöS fitte teiljatte jota 
et el)tift puiba pitäift otta fatotfet ett labot tiimittä lat= 
tioitta, joista teoifi pois foota taiten fariSneen teiljan. 
SJimtten on teiljaa torjateSfa tartaSti ja toaruflifeSti mene* 
teltäteä. @i ftittäffi tooi teloittaa jotaiSta maantiestä pui® 
maan taiten, ebeS foti®tienootta oleman teiljanfa, fv>tft;ttä 
ilman anmaamatta. ©ittä toetutfiSta on f e monesti tuttu 
tietämään, että ftitä teiljaSta, mistä fptfpttä fopbaSteen 
fängeltä puiben otifi faatu tpmtpri, ei faaba enää taiteetta 
tuin 22— 26 tappaa. Stäin menetetään ftiS feSfilutoutfi 
‘/s ofa tealmiSta teiljaa. M itä teapinf o! Sio mipiufäpän 
fe joutuu? @itä farifee, fitä fpöteät linnut ja piiret au® 
moisfa ja olen mpöS tätä juurta eroituSta fatjoen, tullut 
fiipen luuloon, että täptä, jpteän fiinä otteSfa faattaa fui® 
teaeSfanja mpöS teetäa jptoäStä rnepua pois ja niin puo® 
noutaa fefä pienentää fitä. SDtitfitäS taiteetta puibun teit® 

/  jän jaupoiSta ei tule niin toalfeaa ja pptoää leipää tuin 
fptjpttä?

Smlfoou tämä juuri teiljan, puimattomana taltoeen 
asti jättämistä jeuraatoa pupeneminen mistä faitiSta f pistä 
ppteänjä, on je fuitenfin totuus, jonfa pitäifi fepoittaman 
jotaiSta teiljan ja fopbaSteen fängeltä puimijeen. SäSjä 
tojin tartoitaan ujiampia riipiä ja paljo fattiimpia fefä® 
tpöpäiteiä, joita ejim. ntliiit puimijen aitana toielä tartoi® 
taan oprau ja f auran leiffaamifeen, potaatin nostoon j. n. e. 
SJtutta jääpipän tästä poistin aumaamifeu puupat ja paljo 
polttopuita fääStpp riipen lämmittämijeSjä. 5 a  runfaantpi 
ja paremman teiljan faattS palfitjee tämän eroitufjen tpm® 
menenfertaifeSti. SDtaan parempi toiljeleminen ja fotee® 
liaat tpöfoneet, tuin niitä epbimme jaaba täytäntöön, jaat®
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tamat ntpöS aitaan feit, ettei mene niin paljo päimä*töitä 
jppsmitjain niittämifeSfä, f uin läpän asti rnetfä*mitjetptfeu 
olteSfa maltan päättä. O n  efint. ntennpt patjo tpö*päi* 
miä teitateSfa femntoifia puonoja ntetfä*puupta lautoja joista 
ei tute patjo päätte ftemeneStänfä. parempi rnaamitjelijä 
ei rupea tämmöifiSfä aitaanfa tuptaamaan, joten päneltä 
jääpi aifaa mitjain lopbaSteen puimifeenlin,

SftiSfä mitjettään joita ja metfiä, etäättä tiettömittä 
talamaitta, fteflä tofin täptpp ne jättää taimen fetiin asti, 
joS ei, mitjetplfien jituteniputa olteSfa, muuten tapbottaifi 
ralentaa eri*riipiä ja tatoja finne metfään, niinlnin tie* 
bäntnte erään rnaamitjetijän •SoroftSfa tepneen. 9?äntä 
moimat fttte taas ajan päälle olla niittp*tatoina.

©amoSfa ja $arjataSfa on moneSfa patlaöfa f e mietä 
moitittatoampi tapa, että jätetään näitä aumoja eti lefoja 
" m a n p a lf i* a u m a lj t"  ja " ® a ja t tu * le lo ja "  aina 
toifeen ja lotmanteentin mitoteen. -3oS täSfä ei linnut ja 
puret f elä mätäneminen f aa tepbä pittojanfa, niin ei fitte 
mikään. Stämä tulee maan ufeimmin paljaasta ptpeite* 
mifeStä, että niistä näptäfin talon rillauS. @i mula tar* 
toita, eitä ote lerittp puiba laillia laSmuja pptenä taimena. 
SToiftuanfa menee tämä rillaalfi näptteteiminen niiniin pit* 
Iälle että fatmot aitaSfa omat tppjänä ja mitjan puutos 
taloSfa, mutta manpoja aumoja on peitotta! £>nlo fuu* 
rempaa tpperppttä maaitmaSfa?!
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Kofmas .Oftt&e.
Äotolrmoften fpigtä, Uiatfutufpta j[a varokeinoista 

Viljoin jäilpttämifeSfä ja täpttämifcSfii.
£uin toalntiin toiljan, pptoä eli puolto, fäilpttäminen 

ja fäpttäminen on jo tuutin ipmifen omaSfa toapaubeSfa, 
niin näyttää f e tofin oletoan jo itlfopuoleHa tatotouofien 
piiriä, joS täSfä mitä tuhlautuu. SDiutta tuin patoaitfemme 
näiSfätin oletoan femntoifia toitoja, jotta paljo lifäätoät 
tobeltista toiljan puutosta ufeaSfa ta lo ja , jopa foto maa* 
tunniSfatin, niin tacomme täSfä mainita moniaita niistä.

(Enftnuä failista tämän katujista, tulee mainita 
to iin a n * f e itto . (Eräs firjoittaja *) artoeli 1 miljoonan 
tpunpriä toiljaa SuomeSfa touofittain poltettatoan toiinatfi 
ja oifeubeHa nimittää toiinaa " S u o m e n  fa n fa n  fitr*  
m a tf i ."  28 aitta toaan puolenlin miljoonaa, eli mintuin 
pra %. SuomettareSfa to. 1853 n:Sfa 44 artoeli: 444 
tupatta tpnnpriä SuomeSfa toiinatft poltettaiftin, niin on 
fiinätin jo meltiä ta to to u o b en  fpp.

kuiteittaan ei ole näinä toiimefinä touofina, ftttetuin 
poltto*aitaa rutoettiin Ippentämään, tooitu polttaa .niin paljo. 
ÄoSfa tämä poltto*ajan IppemtöS on näpttänpt niin nto* 
ni*puoli§ta ppötpä raittiubentin fupteen SuomeSfa, niin on 
toitoottatoa että polttopuita toaan Ippennettäifiin mitä lp* 
pemmäffi. £pppt poltto*aita ja tortia poltto*toero toaifut* 
tatoat, ettei fannata perustaa junnataan toiinanteitto*laitot* 
fia, jotta lopettatoat toiljan pmpäriStöltänfä ja tumteletoat 
tanfati litifeubuiHa.

*) ^ a t f o : ^ S a n o m i a  k u r u s t a "  lt>. 1 8 5 2  n ;ro 9.
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Säästä afiaSta on niin paljo ja monina titaifuuffisfa 

fefä maamme fanomatepbisfä puhuttu ja mäitettp, etten 
ftitä täSfä ta£)bo pitemmältä taufua. ©anon maan tp* 
ppeSti: Mielettäni foiftn miinaa ei töptpmän muualla fuin 
apteefisfä. M utta joS Suomen fanfan pitää tätä matoa 
fuitenfin pomeSfanfa fuojeteman, niin ufeammatta puolen 
omat mielestäni ifommat pottto*paifat paremmat foti*potttoa. 
Sftäin ei toti miina ote jofaifen tapfen ja mairnon ntaig* 
tettamana, niinfuin fe on foti*potttajan fobaSfa. -3a taas 
rnaanmitjetpffen ja farjanpoibon puoteSta ei toti, foti*potton 
poistettua, tunnettu jofaifen mitja miinaffi, eitä raittiit 
fpöttämifettä jofaifen talon farjantaatn ote puononnettamana. 
SBaan fiipett ftaan faattaa ifompi miinanpottto*taitoS pm* 
päribtöttänfä ebiStää maamitjetpStä, otten ppmä meneffi* 
paiffa miljatte. ©  fuitenfaan maarnitjetpffemme tuotteet 
mietä tififään ote nteneffi*paiffaiit puutteeSfa, että f en 
muoffi tarmittaifi miinan pottto*Iaitoffia. ijjatjo enemmän 
tarmitaan mietä faaba mitjaa fasmantaan, ennenfuin tut* 
taan omittamme aifaan itman menäjän jaupon maapan 
tuomatta. ijktjo, patjo tarmittaifiin mietä mitjaa ja muuta 
paremman maamitjetpffen fautta faatamaa repua, ennenfuin 
1 miljoonan tnfuinen farjamme poibetaan niin, että; fen 
tuotteitta moimme faaba faiffi ne utfoa tuotamat tamarat, 
joipin metfän tuotteet eimät ulotu enää tififään. Sen* 
muoffi otiS fnnrempia farjanpoito*taitoffia faatama maa* 
pamme miinanpottto*taitoffien fiaan.

p i t ä j ä i n  ta in a * jp m ä S tö t manpatta tamattanfa 
omat mpeS amuttifia fatomuofien furfeita fenrauffia ebiS* 
tämääit. Stärnä tofin oubotta fuutuu, mutta on totuus. 
$uiit näistä maan annetaan jofa muoft lainaa, niin föp* 
piit of a pitäjätäifiStä tottumat puotettomaSti fiitä femäidä

5
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lainaamaan niin paljo tuin maan jututin annetaan, ©pffpttä 
ntaffamat pe, maitta aiuomitta mitja=riptamittanfa, mettanfa 
jpmäStoon ja taas temäittä omat filmatta ottamana faman 
määrän, mieläpä, jos mapbottista enemmäntin, tafafi.

Siäin joutumat pe pitäjään taiuajpmäStBn orjuuteen, 
faamat maffaa tamattifeSti 10 fabatta forloa puoteSfa muo* 
beSfa ja mietä tifäfft f en mitä mitaSfa tutee eroituSta: 
fittä ottaeSfa faabaan fe itfeiu tormeSta mittaan toalutta* 
matta; mutta matfaeSfa otetaan fe paremmin futtottuna. 
Sf uin mietä täpän tutee mitjan pimauturnifen fautta mä= 
peneminen tutjetetleSfa pitfiä mattoja, ne ajat ja tuStan* 
nuffet, jotta menetetään melfa*firjoja puupateSfa tafauS* 
ntiepiä poufutelteSfa, mitjaa patieSfa ja matfaeSfa, niin et 
muuta moi tuin furfutetta tätä toptaa, tuin mietä tietää, 
että itfe tämä jpmäStö on ne föppät faattanut föppemtnäfft, 
ja tarmitfemaifvtfi. ©iltä joS ei jemmoista tainaamifen 
titaifnutta otifi ollut, niin otifimat pe mitjetteet paremmin 
maatanfa, ei tuottaen, niintuin oten peibän itfenfä ufein 
tuullut f anoman: "Sft op faaitpan minä taas fem äittä 
m atafiin is tä  lainaa!" (Sitä fe enää mene peitte mo= 
nette mieteenfään, että tästä melan orjuubeSta otis pois 
pprittämä: fittä uiinpän naapurin ipetfatin ja fe ja fe tai* 
uaa jota muofi: ja manpa mettapan f e maan on.

©e on tpttä ppmä, että futtafin pitäjäättä on oma 
jpmäStönfä tatomnofien maratta aina täptettpnä; mutta fiitä 
ei faa, mätttäätfenfä maSta fetitettpjä furtutettamia feu* 
rautfia, tainata jpmääfään muina tuin tobettifina tatotouo* 
fina ja pteifeSfä fiernen»mitjan puutteeSfa. |jpminä muo= 
fina neumotetfoot töppät muuten, jopon fpttä jotapaifaSfa 
on titaifuutta. ©e patoittaa peitä parempaan puolenpa 
toon maan=mitjeternifeStänfä. SSTättä tamatta ei tofin jp*
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toäStc eitä fett poitaja ppöbp; mutta feurafumtatte fiitä 
fitte toaSta olift tottuen ppötp, jota toti ott fuurentmaSta 
artooSta. Gsipän jptoäStö ote perustettu ppötpmistänfä, 
toaan p p ö b p ttä m iS tä n fä  toarten, maitta tämä tarfoititS 
on ntoneSfa pitäjääSfä täännettp toifapäin.

kerromme efimertin eräästä «Suomen pitäjääStä, 
jonta nirneä emme tapbo janoa. Stoin tpmmenfunnan 
touotta fitte perustettiin fiipen tämmöinen laina*jptoäStö. 
(Snfimäiftnä parina touotena peruStuS*toitjan pantua, ujoS* 
tettiin fiitä lainata ja pipettiin fanan*ataifena fitä taion* 
miestä, jonta tuuttiin ftettä lainanneen. SD^utta tuin fetin, 
ennen toarattaana pibettp jo tuuttiin "menneen matafiiniin", 
niin fittoin päpp tatoft ja fiipen ftaait noufi f emittoinen 
tainan into, että jptoäStö jota touofi lainattiin tppjäffi, eitä 
ufeammat jääneettään niin paljo tuin mieti olifi tepnpt. 
$uin toietä fe oti niin afetettu, että tirton*totoutfeSfa tut* 
Iittiin, tette annetaan ja fette ei, niin tästä fpntpi jontun* 
lainen tiiSta ja ptpeiteminen niille, joita tatfottiin otoffifetfi 
faamaan. lainaaminen tuti tatoatfi ja tapa tuti tarpeetfi. 
6 eti 7 tonoben perästä oti tämä jp toäS tö  jo niin eriito* 
maifeSti ppötpnpt, että jptoäStön paltituSfunta fotoetiaaSfa 
titaifuubeSfa efitteti pattitutfette, tämän jptoäStön poitajan 
toimettista fäptöStä jptoäStön e rin o u ta ifeS fa  ebiStputi* 
feSfä, tartoitfetoan muistettaa joltain fuuuia*rapatta. S e  
annettiintin pänelte. Sämäu tuuttnanfa ne jptoäStön ta* 
toattifet tainaajat pubistetitoat päätänfä, artoetten: "3 c  S 
matafiini on faStoanut fentoerran tuin torto*tapat tetetoät, 
niin on fe mies toaan tä p t tä u p t  to e tto o tt ifn u te n fa , 
josta pattfanfa, 1 läppä jotaifetta lainatutta tpnnprittä, 
on tpttätfi pattintoa; mutta jos taas matafiini on faStoa* 
ttut pti oileita määriä, niin fietäneetö fe fumtia*merffiä, 
tuin fe on tullut meibän jätin popjista?!"
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ftatotoitobeu foljbateSfa ja fiemett toitjan puuttueSfa 

ei ole näiltä taina*jptoäStöiStä mitään ^t)toää, toaan enem= 
ntäit patjaa: fittä !uin fatotouofi tutee fefäEä, on jptoäStö 
filtoin aitoan tyhjättä, jo jos f e toietä tiStoo lainan ja ta* 
faft ftEoin, niin tetee fe tatotouobeu feitraulfia toietä fur= 
teammatfi. (Siememtoitjan puuttueSfa ei fittä ote antaa 
muuta tuin fitä .fantaa juonen touoben itämätöntä toitjaa, 
jota fe fai tuetan maffajitta.

(Seit touoffi ott päätötfeni, että p i tä jä ä n  taina*jt>* 
to äS tö t m u u te t ta to o t  o if e i t f i  ta to to u o fie n  jptoäS* 
tö i f f i ,  josta afiaSta onfitt jo 3 touotta fitte annettu ar* 
mottinen toiittaitetoa fäStp. —  @ttä fato*touofien jptoäS* 
töön otettafoon toaan tartaSti itätoää ja I;t;toäu touoben 
toitjaa, luin ntycS että t;t;toiä touofia pittittäeSfä ^itäift jp= 
toäStön toitja*toarat fuitentin uubiStettaman efint. jota 
4:tenä eti 5:tenä touotena, ei tartoinue muistuttaa.

$ o to  = ioarf a a t  tetetoät ntyoS ufeimman taton toitja* 
fääStötte metteäu tatotouoben ja otoat !o!onaan!iit jätöittä* 
neet monta tatoa. StiiEe jotta eitoät tietäifi mitä tämä 
foto*toartauS tartoittaa, fetitän, että tatoiSfa miSfä on patjo 
tapfta, toeljefftä ja fentmintitt tyttäriä ja ntiSfä muuten 
ifäntä on otetooinanfa tarffa fääStäjä, on tuttut tatoaffi 
lapfiEe, fetitte ja toietäpä monesti pattoetioiEetin, että aitoista 
ja riihistä puibeSfattfa ottaa f alaa ifännäStä toitjaa, jota 
fitte myöhään pottutyinnaSta joEefuEe toiinantauppiaaEe 
eti muuEe epä=reheEifeEe tfmtifefle. SäEä rahalta fitte 
ostetaan tauftu*toenätäifittä ja oifeittatin laupiaitta  foreitf* 
fia j. n. e., mitä aita nuoretta mäettä nätyp toaatitoan, 
ettei nätpifi huonommatta naapurin ja muun pitäjään toer* 
taifeStanfa mtorifoSta.

äftoniaisfa maattpaifoisfa ou tuflut niin pteEifetfi tiiSta*
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tamatft, että tiettävittä pitää oteutait monet juuret fäfitlifet 
Vaatetta naintifeeit menneSfänfä. Stäiben panftimifeSfa ja 
teettämifeSfä taloa paljo maraStetaan. 9tiitä fepruutetaan, 
fubotetaan ja ompetutetaan fptän toifitta, jotta juuri elämät 
paljaalta tämmöifeStä tpBStä. Säägfä taton maraStuS*toi* 
meSfa omat ufein äibit tpttärittäufä apuna, muistaen itfe 
"morfian*tapfena" otteSfanfa faaneenfa tepbä famatta ta* 
Voatta. £äm ä on moneSfa paittafumtaSfa tuttut niin ta* 
matfi, ettei fitä pibetätään mitana.

M utta afta on fuureSti furtutettama ja fietäifi pi* 
täistä torjausta. STäntä fataa ottaminen pitää ihmisten 
tuonuon mitpistetemätft mento*mieraanfin ontaijituben fup* 
teen, jos muuten tctomarfautta, pibettäiftinfin mätttärnät* 
tömänä. ©e turmelee ftis tanfan repettifppttä ja fpnnpttää 
marontifta, epätuutoja, nurjuutta ja riitoja perpeeSfä.

Mennen on fpp tapan ja miten ou fe autettama? 
©pp on itfeSfä ifännäSfä ja päiten on tämä topta paran* 
nettatoa. Huin ifäntänä olema, jota maStaan ottaa ja 
pattitfee faiffi taton rapamarat, ei antamatta anna nuo* 
remmille metjittenfä, fifarittenfa, eti omittetaan tapfittenfa, 
mitä tuutin perpeefen fattnu, rapaa peibän itfenfä ma* 
paaSti fäptettämätfi eitä mittointaan osta peitte mäittä* 
mättömiä ajan maatirnia tarpeita, niin nämä ottamat omin 
neumoin, jota fuitentin tetee ifämtän fetä peibän ppteifitte 
maroitte fuuremntau mapingon: ftHä tuin fe on näin neu* 
motettama niin ottamat pe upatta enemmäntin tuirt pitäifi, 
ja fitte tuin ne täptpp ntpöbä ufein puoteSta pinnasta fem* 
moifette, jota ojaa f at a ta afianomaifitta toto neumoit* 
tetemifet.

3fäutä itfe ottoon foptuuttinen. (Sttööu antafo ti* 
taifuutta maraStetemifiin. 3tfe ntpötään mitjanfa oifeaSta
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tuimalta ja antafoon ra^aa, ett oStafoon oStoffet ja fojj® 
tuuCifet foriStuffet nuorelle perljeellenfä, maiffa ne ufetn 
päiten maufjan=aifafeSta mieleStänfä ©lifimatfin mäl;än lii* 
f o ja. (Slföön fuitenfaan antafo ft)l;tä tur^amaifuuteen; maan 
fatfofoon maailmaa tympäriflänfä ja ajan maatimuffia, 
minfämerran ne omat muuttuneet päiten muoruutenfa ajasta. 
£oimittafoon futtefitt mitä fofjtuubella tulee, ^almeftat 
faatoat fyöstänfä palfan. SD̂ iffi ei talon oma mäfi faifi 
fentoerran ebeStä jumittaa itfiänfä ttyöStänfä tuin palmeft* 
jotllefin malfetaan. -3oS näin tefee ja mielä lifäffi ifätti* 
f että tatoalla felittelee lapjtllenfa foto^marfauben l;äptälli* 
ft)t)beStä ja padoista maifutuffiSta felä antaa tuman ma* 
paaSti tulta pistämään häneltä tarpeitanfa, joita litraa 
matojen ntufaan täyttää, niin tämä pa|ia tapa fotonaan 
pämiää. ©emntoiftSfa taloisfa, joisfa ifännät näin tefee, 
on meillä efimetffiä fiipen ft>llä.
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Jtefjas Dfa&e.
SJiictteitä nutista erinäistä  teinoiSta, joibett tantta 

toätttäinättöniäut fatotmtoficn feitrattffta foctctaau 
lietoentäiL

SXJttufuitt ebettä on näptettp, on fatotouoftin niin patjo 
fpitä, felä omituifia, että fprjäiftä, jotta faifti pteen*otet* 
tuna tefetoät toietä ©uomeSfa fuuria toutfauffta maantie* 
tien toitooilte, mittoin tj^bettä, milloin toifelta juotetta. 
SDtp&S on näptettp, että uftampaa niiltä tooipi jotjoutin 
määrään toätttää ja tietoentää. SKutta i^att toapaaffi 
niistä ei toetaan pääfe. ©etttouoffi otiS jjptoä tulta ajoisfa 
tuntemaan faifentaifta teinejä, mittä fatotouofien fnrfeita 
feurautfia tooifi tietoentää.

©uomalainen tanfa tuonnoStanfa ei ote neuvoton 
f»äbän aitana, jota tobiStaa monet ropfaifetoat fanantaSfut, 
joita meiltä jo maniastaan töj>tt)t). (Sftnt. "S p ttä  tar* 
tois teinon feffi,"  "O n  nentooja jos ^a^ojafiit 
paitoiä" j. nt. f. hiinpä fetin tämän tirjani efifanatfi 
toatittu: "Strta tuota petjä tfö iP n" j. n. e. ©no* 
matoisten feStätoäifppS fotoiSfa titaifuufftSfa onfin juuri 
merfittätoä; mutta ei meitä tooitaan toifetta puolen fiittää 
liian inotenpitätoiffi eti toarotoitfi, estämään itfiämme 
joutumasta totoiin toptiin. Ontuen tärfimme tt>t>tt>toaifeSti 
puutosta, euueutuiu rupeemme toarfin juuria puuhia pi* 
tämään puntotfen toätttämifeffi. ©entouotfipa meiltä pa* 
rannutfet ja ebistpmifet fäptoätfin niin t;itaaSti. ©en* 
touotfipa ei olla totoin tiireisjanfä poistamaan fatotouofien* 
taan fpitä, toaifta ne otoat jotaifette tietpt. Äatotouoben 
fattuiSfa fitte ollaan toatmiit loputtamaan itfiäitfä, tuto*
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faten: " S e n  on S u u ta la  n iin  f a l l in u t  f in n in  
r a u f a iS tu f f e f f i ! "  S e  onfin totta. SJiutta mitta omat 
ne ©uornen fanfan " f p n n i t ,"  joita Sumala fatotouofiöa 
raufaifee? S itä  ei taiba moni ajatella. SIte otoat: puo* 
l im a tto m u u S , to a ro m a tto n tu u S , p r i t tä m ä ttö m p p s  
ja  p ita ifu u S . SRärnä tofin otoat meibän p e r ifp n t iä ,  
mutta muuttutoat ntpöS te fo fp n n if f i  fuin niistä et foe* 
telia faifin tooimin jofa*päitoäiStä parannusta tepbä. Suin 
faiffi toapiugot ja tapaturmat janotaan humalan faEimifjt 
ja fitS luullaan niitä eStämättömiffi, niin tämmöinen mieli* 
ala Iijää huolimattomuutta.

Suin fanfan ntieli*ala on tämmöinen, niin on luon* 
nollista, että je paremmin fituftelee niitä fetuoja, jotla 
otoat tarpeen toaSta p ä tä * a ifa n a  f uin niitä, joilla neu* 
tootaan h ä tä ä  e s tä m ä ä n . SäStä feuraa että täSfäfin 
firjaSfa täpän aStt annetut neutoot eitoät tooi olla fanfan 
mielestä niin juuresta artooSta, f uin joS tooifimnte neu* 
tooa fitoiä tapi jotain muuta jemmoista mapfcotonta pätä* 
aifana leitoäfft muuttamaan eli puusta faatatoan farjan 
ruofaa fifloin fuin tästä puutos on. £äm ä funluu tofin 
tupmalta; mutta on fuitenfiu totuus, @nftmäinen teptätoä 
olifi fitS jääminen Suomalaifet fepoitufjefji paremman 
maatoiljelpffen fautta toarojanfa fartuttamaan ja fatotouo* 
jia poistamaan. SDieiöä on toftu toarainfin puutos juu* 
rempiin pritpffiin; mutta niittäfin toaroiCa mitä meillä on, 
tooiftmme jo paljo faaba toimeen, fuin toaan innolla ja 
toimella aftaan fäjiit fäptäftin.

Gsnfinnä faifiSta on mainittatoa jiitä, miten oifea 
p e in ä to ilje lp S  ja p a ra n n e t tu  fa r ja n p o ito  olifttoar* 
utimpia feinoja fatotouofta toaStaan meibän popjaijeSja il* 
man*aIaSfamnte. 9tämä ajiat eitoät juinfaan pitäifi olla



73
outoja fanfattemme. Suutta fuitt ne otoat tärfeät, eitä 
nätyä niiltä toietä fimtekäinfään toitoottatoaa puolta kibet* 
tätoän, niin fefjoittaaffemme ntaautiel;iämme taiteinkaan 
kuotenkitoon näiSfä, fetä toto maallemme,* että futtefin 
erityifette niin tärfeöiSfä aftoisfa, teittämme niistä toä^än 
täSfäfin.

@ttä l^einä= eti u iittt;* to itje tt;S  on fannattatoai* 
finta ja toafatointa toitjetyStä, fiitä ei nät) toietä ntoni ta* 
tonkoifafista maamief;istäutme otetoan tullut toafuutetuffi. 
© itä tooi^i päättää, tuin näfee meibätt luonnollisten niit* 
tyimme furjattifen tilan lätjeS jofakaifaSfa. Sytyttää juuri 
tuin ei toäl^ääfääu ajatettaifi eti tutua taStettaifi, miten patjo 
katemntin fannattatoaista fe on, toimittaa itfettenfä toilje* 
tyS*niittyjä tuonnottiSteu niittyjen fiaau. S etäm m e fiiS 
täSfä jct;batutfetfi toät;än tutua näistä afioiSta.

haraat tuonnottifet niityt otoat tyatoaittu tatoattifeSti 
antatoan noin 75 ja 100 teitoiSfää tuitoia Reiniä tyunt;* 
rin*atatta. SDtutta ufeimmisfa ©uomen utaafunniSfa otoat 
niityt niin huonoja, ettei f aa feSfitutoufft kuoltafaan tätä 
määrää, ©nurin oja on femmoifia, joista faabaan toaan 
noin 20— 30 teitoiSfää kuonoa keittää. 9?äitä forjateSfa 
menee niin katjo käitoätöitä Suttaan, tuin efim. faaty tn* 
fea noin 5 teitoiSfää tuitoia Reiniä jofaifette tyityäitoälte, 
mitä keinun forjaamifeSfa on menetetty! ipäitoäkatftaa 
fuitenfitt maffetaan 30 eti 35 fok- k<ty. keinuit forjttun 
aitatta. ©  fiiS jää maan*toeroffi eti niityu*touofraffi tuS* 
fin mitään, toaan faiffi menee tyityattaSta: fiitä keinät 
tämmöifittä niityittä otoat toietä käättifeffi kuonoja ja ufeim* 
min fantmatifia. ©ityStä fitä fitte tentitetään, että on 
kattotiilettä etott*aifana, eitä talo fannata tytää työtoäfeä 
niinkutjo tuin tarteitfifi. O n  tttyöS tästä mnitafin ^aittoja*
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kailti notlot täptpp otta aibattu niitpn nimettä, joten lat* 
jatta on letoät lejäStä huonot, luitoat laitumet ja päätti*8 
fefft tarvitaan paljo aitoja näiben latoiain eli ntoniluluiS* 
ten niittojen fuojelentijelfi. ‘•Räntä tuletoat niin toarftn 
lattiilfi f elä pätoittätoät metfää.

kolottaan toista on, jos niittejä rutoetaan ottein jät* 
jettijeSti toiljelemään. 3bS efim. maittaan paraimmat 
niittym aat toiljelplfeen, ja ne jaetaan 8 ojaan, je on: 
perustetaan 8*jalonett nitttp*totljelpS. 2Biljelp*järjeStpS on 
jeutaatoainen: Gmjitouotena Ipltoetään, fpljpttä nurmesta 
Ipnnettppn muttoljeen lautaa, Soifena touorata lefäuuöi* 
tetään, jolloin fu o * n ii t tp ä  poltetaan toäpän, mutta lo*  
ton tu ttaan  n t i t tp ä  fonnttetaan toaptoaSti, luin lejäntö* 
peltoa ainalin. ©pljpttä Ipltoetään rnliitta ja jen oraa* 
jeen peittan fiemeniä, femmoifia ja fitämulaan luin maan* 
laatu ntiSjalin toaatii kolmantena touomta f aapaan jittä 
tulitta ja neljännestä aina lapbelf anteen, eli pp teen ja  5 
touotta, laStoaa je peittää; GoS maa on toäpälin tooi* 
mattijempaa, niin jaabaan toijena ja lolntantena, toieläpä 
ujein neljänteitälin peinänlaSton*touotetta lalft niitöStäpei* 
niä lefäSjä. Söäptttnälitt jaabaan 1000 leitoiSlää pptotä 
peiniä tpnnprin*alalta ppteenjä 5:tenä touotena. 2mmä ott 
lailli tooittoa, jittä ne 2 toiljalaStoua: lauta ja ruis oi* 
linenja, tpttä paltitjetoat toiljelpS*tuStannuljet. kpltoöpei* 
nää torjateSja ei mpös mene niinpaljo tpöpäitoiä, luin äS* 
Ien näptiin puonoiSta InonnottijiSta niitpiStä, jittä täSjä 
tulee toli noin 25 eli 30 leitoiSlää tuitoia peiniä jolaijen 
tpöpäitoän toptalolji. Mäntän lautta fiis toäpenee popptt* 
liite, toailla jaabaan enemmän ja paljoa parempia peiniä 
luin ennen. Sftpt riittää toäpempi ala ttiittpä taloSja, joten 
päästään toäpentmittä aiboitta ja tte muut puoitontmat 
eittijet luoitnoflijet niitpt jaatoat olla larjalattitutena.
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SDfuitatin mitjeIpS*järjeStpffiä töptpp; mutta täSfa 

emme tapbo muuta luin maan tppimmittäin ttäpttää, mi* 
ten monivuotinen etu otifi niittp*mitjetptfeStä.

Sätitä oti f anottu maan n i i t e tä .  Suutta heinän* 
tasmattarninen ^ettoSfatin ja f en nojatta perustettupa* 
retnpi farjanpoito otifi, marftntin ©Juonten popjoifemtnisfa 
ofiSfa, paljoa ebuttifempi p ett tää  jpmämitjain tasmatta* 
mistä. £)einä fietää tneibän tornia ilmojamme paremmin 
tuin jpmä*mitjat ja juuri*fasmut. Siittää mpöS tpön fup* 
teen paljoa fuuremman moiton. SäStä taStetaamme tutua!

kotm ejatof eSfa petto*m itjetptfeSfä, jota on 
pteiftntä ©uomeSfa, faabaan tpnnprinatatta:

(änfttouomta fefäntijnä, eitä fiiS mitään; toifena Unto* 
tena noin 6 tpnn. rutiita, 5 ruplan jätteen. 30 ruplaa.

kolmantena muctena uoin 7 tpnn. op* 
ria, 4 ruplan jätteen ......................................... 28 „

Sjpteeitfä 58 ruplaa.
kitS tannuffia:

©tetitettefft on meunpt tortein* 
taan 15 tappaa rutiita ja 1 tpnn. 
opeta, ppteeufä . . . . . . . . . .  6 : 50.

200 tuormaa joutaa, 15 top. 30: —  
kpittö ja f arpitf entinen, fetä 

muut mitjetps*patfat toimena Unto*
tena ppteenfä u o i n ..........................  6 : —

geiftuu* ja puima*pattat tuetaan 
tuleman pattitutfi Olitta ja ruume* 
niitä.

ppteenfä 42 : 50 tp.
Soittoa jääpi 15: 50 tp.
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SD?utta joS petto pantafiin 8*jatofeett toitjetptfecn, niin 

että fefättnön perästä ruis ja fett oraafeen tteitiän fiemett, 
jota faStoatettaifiin 5 touotta ja f ett perästä fauraa ett 
potaattia, niin

9tuiS antafi nptfin tpnnprinatatta. . .  30 ruplaa.
5 touobett Reittä toäftittitäfiu 1000 tei=

toistaa, 10 fop. jätteen ................................. 100 n
Äatjbeffamten touoben faura, noin 10 

tpnnpriä, 2 rupt. 50 fop. jätteen . . . . .  25 „
2)f>teettfä 155 ruplaa. 

SD tuiStutuS: 3oS potaattia pibetään, niin on tuto 
toäf>ittttäfiit fotmetertaa fttureutpi, tuin f aurasta.

$ u S ta n n u f f i a :
hu tiin  fiem ett......................  2 : 50 f.
heinän fternen. . . . . . .  4 : 50 f .
kauran fiemett......................  2 : 50 f..
© o u n itn S .................................30: —
5 tonobett tjeinän forjuu^patt* 

ta, 4 ruplaa touobetta . . . . .  20: —
SBitjetpS^tpöt . . . . . . .  6: —
SäSfäfitt tuetaan rutiin ja 

tantan olet fefä ruumenet toaStaa» 
toan näiben toitjain teiffaamiSta ja 
puimista.

9)t)teenfä 65: 50 fp.
Söoittoa jääpi 89: 50 fp. 

$?uiit 3*jafonen, eti jptoätoitjetpS antoi 
fotmeSfa touobeSfa tooittoa 15 ruptaa 50 fop. 
tpnnprin=atatta, niin tefifi fe 8:Sfa touobeSfa . 41: 33 fp.
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Sapbeffamjafoneu, eft peinämitjetpS fiiö

Vioittaa . . . . . . . . ..........................  4 8 : 17fp .
£ä«tä nätpp miten peinänmitjetpffeStä otifi parempi 

moitto. Säntä moitto tulee fiitä tpctt ja mutten fu§tan= 
nu§ten mäpppbeStä, jota feuraa pentän toitjettjötä. St efint. 
tarmitfe fontaataan panna luin ternin 8:ffa8fa muobeöfa.

äftutta mitä tetee näin patjoilta Reinittä? faattaa 
jofu artoetta. heinäin patjouöpa fe juuri otififin riffau» 
tentme. S i niitä faa mpcbä: fiitä femntoinen mitjetps, 
joSfa maatie ei fontana tuoba tafaifitt mitä fiitä on nii» 
tettp, ei fannata pitfättä. heinäin paljous foitutoon maan 
fa r ja n p o ib o n  parantamifefft, niin fittoin ei ote fatomuo» 
fiötataan juurta paittaa, fiitä farjan^anti on fatomitofiua 
toietä tatoattifeöti fattiimpaa.

Ufiammaöfa (Suomen paif f af unnaS ja on farjaupoito 
mitä huonommatta fannatta olla tooipi. farjanpoibon moi» 
tottifuutta ei tutta pamaUfentaantaan niinfauman tuin uftant» 
ntiSfa ntaantiepiSfäntme maltit jee je mieti» atn, että jeu pa» 
rentpi tuta mäpemmättä ja huonommatta rnumatta, ejint. 
petfittä juoritta rui$»otitta, tepti»mipfoitta, pemofenfonnalta, 
fanarmitta j. m. j. maan faifi farjanja pti taimen etättä» 
ueefji. "Noutamat jitte fejättä itje punttia taitumetta pa» 
rentpaa ruotaa! f  pttä jitte perumat paremmin tppjämään!" 
Sftäin jitä tamattifeSti jätteitään. ©mattia jitte tpptpmäi» 
fiä jo$ jaamat teimiSfän tepmättä moita fääSt&ön, mpö» 
tämätji, ja jenfin juuretta fääStämifett tingatta.

Seuraama ottoon tämän ajtan fetitpffeffi. Suunta» 
mia muofia jitte fpfpin eräättä maratfaarnman taton ifän» 
näitä ^irmenfatmen pitäjääSfä: "SJiontato tepmää teiltä 
on tppfämäSfä?" "SttetjätoiSta," oli maStauS. "ättpcttefö 
paljo moita?" fpfäftn taas. " f  pttä meiltä mpöbään 14
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teiteiSjää fttte tetetä Jefättä jota funnuntai*aamuna 
faapi perfje Vooita pöptään, feJä 3 Jertaa toiiJoSfa Jette* 
tään puuroa, jofjott niiniJään ntenee teotta," toaStaft Ijän. 
9tät>tätoäSti oli tjätt fangen tpptptoäittett tatonfa Jarjatjoi* 
toon, Josta näinmttoboin tuli faantaan jontun l t/2 £et= 
teiSJää lehmältä teotta teuobeSfa: fitfä JorJeintaan 7 Iet= 
teiSJää lunten tutuneen näiSfä ruoJataitotfiSfa, tuin Reittä 
oti ntttuten aina Jatoja färpimenä. £>än, mintuin toara* 
JaS taton ifäntä, Jiitteti Jauppojanfa itäin patjo ntuJa jaa* 
beSfa, Josta tiefi monen muun paiJJaJumtaSfanfa ei fett* 
Jään teertaa faatean. «Sepä fe fttte fäätittää Juin tästä 
toietä pitää jo jo  nauta lehmättä antaa papittetin, jotta 
ttfeimmin riihettään!

©emmoifta tuontoJappateiben Jiufaajia on toaijia faaba 
itSjontaan fitätään, että 1 lehmättä teoibaan Jimuta 4 
teiteiSjää teotta touobeSfa, mitä fttte, joS fanoifi faatatoan 
8 ett 10 teiteiSjää, joja ei ote mitään matjboton afta t>p* 
teistä termistä ja oiJeafla feJä Jarjan* että maiboriftoibotta.

paremmasta JarjantjoiboSta ei ote fe etu, miJä f aa* 
baan teoitta j. n. e. ainoa. £>ptoin motitun Jarjatt f o n ta 
on maantiepette teietä moniJertaifeSti futtremmaSta arteoSta 
Jnin nätJäiSten etätoäin jäteStä. Sarjantjoibon parantami* 
nen on ftis JaiJetta tatoatta uuraStettatoa afia, Juin on 
JpfpmpJfettä Jatotouofien poistaminen ja maamiehen toarat* 
tifuitben enäntäntinen. Säpätt ei JuitenJaan tooi päästä 
muuten Juin t jeinänteitjetpJfettä,  fittä Jarjantjoitontme 
npJpnen tjitonouS tulee juuri heinäin puutoJfeSta. Stätä 
tobiStaa feJitt Jnin aina niiSfä paiJJaJttnniSfa ja niisfä ta* 
loiSfa, misfä on patjo ja tjpteiä tnonnottifiajin niittpjä, 
näemme Jarjanfjoibott otetean paremmatta Jännättä. 97iiSfä 
oteat mpöS peteofetfin parempia ja tjeteoiSten JaSteatuSta 
pibetään rafjanpppt'ö*Jeinona.
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äJtainittaamme tägjä toielä mottiaigta fatotouoften ftetoi* 

tpgleimrigta.
@mten on jo tä^fä fitjagfa puheena ollut to a fu u tu g *  

p ljtiö ig tä  ta fe ib e n  toajmtgoittamigta toagtaan. $pl* 
ntän, ntärfppben, fnitouuben j. nt. f. toajringoittamigta 
toagtaan et fuitenfaan tooi tämmöifiä toafuutugfeuroja aja* 
teilataan: jiUä paitjt muuta, faatettaifiin tällä panna este 
eli feijatug maatoiljelpljen parantamifeCe. 2linoa jipöbpt* 
tätoä t> t̂tö näiben latotouoben fpibett toa|jingoittamigta 
toagtaan, oltft fe, jota tootfi jaella M;oitug*paItumoita 
juurien tornien toiljelemifegtä ja fuitoaamijegta, peitoin fala* 
©jittamijegta, fptoägtä fpunögtä *) ja muugta Ijptoägtä maan 
f elä niittju toiljelemijegtä, parempain ioiljelpgf aluin tätyt* 
tämijegtä j. n. e. Hubertittaan ja Rämeen äftaatoiljelpg* 
f euro on hriirne touonna tägjä aftagfa perugtanut typtoän 
«Ifu=ejimerfin. öotaijen läänin SDlaatoitjetpg jeutat, tnigjä 
niitä jo on eli toagta perugtetaan, tooi ji tejjbä jarnote.

SJtaamme ifättinen Imflitug on jo aitoja fitte monella 
tatoalla totenut teloittaa ja auttaa maamme pää*elatug* 
feinoa maatoiljelpgtä. i|Mjo on jo tägjä ajiagja teptp, 
toaan paljo enemmän on toielä tetemättä. £>n janottu 
jttä tanjain ebigtpmijelle jnbagtuttatoalfi ja ftig toaaroCi*

* )  < S p i v ä ä  f p n t ö ä  olen td s fd  Itrja ö fa  m oneSfa fopben efttetX^t 
pp ivää iva ifu tta iv a n a  fa b e tta , j o u t a a , fl>d^>atdifid j .  n t. f .  iva s ta a n . O l e n  
fu ite n fin  t a s a n n u t  m o n ta  fä p tö llis tä  m a a n tv ilje lijä ä , jo tta  oivat iva litta ^  
neet fato faS lvu n  feuranneett ju u v i tjeibän ft>ivem^dd fp n td m is tä n fä . X d rn d  
o n fin  fp p s tä . J l u i n  pelto ä fis tä ä n  entife n m a ta la n  fp n n o n  perästä fp * 
ive n n e tää n , n iin  p a ljo  ra a ta a  m a a ta  fä ä n fp p  iv ä fim u lla n  fefaan ja  tdsfd  
ei faS ivu t enft ivuojtna m eneStp, em te n fu in  .fe  f a i f f i  ivo im is te ta a n . 
bon fiis tdsfd m u is tu tta a , ettd pellon [le ve n täm in e n  ta p a p tu fo o n  iva p a , 
fo rfe in ta a n  1  tu u m a n  te rra lla n fa  ja  a i n a  f p p s f p n n ö s f ä ,  ettd p a f fa *  
nett fa a p i enftn f,p u r ta "  (ttd r a a fa a  m a a ta . O tä in  on peltoon iväpitellen 
to im ite tta p a  n o in  8 — 1 0  tu u m a n  p a lfu  iv d fim u lta .
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fefft, että fanfa obottaa fctiffea toaan pattituJfelta. 2Saa* 
rattinen [e tcfin outin: fittä joja oppii toisten autta*  
nti f ett a elämään, ei f e- tappo eitä tuule tartoitfetoanfa 
ntittoinJaan itfe auttaa Ufiänfä.  SMäliu afiatXa oi* 
foon JuitenJin Joptuutenfa. |jaflitulfen toarat otoat mei* 
bän !ai!!eitt ppteifiä toaroja. SÖtitä ppteistä pptoää ei 
tooi faaba Jenneittään eritpif i l lä toarottta tepbplfi, fii* 
pen JäptettäJäön näitä ppteifiä toaroja. 97iin on teptptin. 
3a  joS näistä ppteifiStä toaroiSta annetaan milloin eri* 
tpiSten tarpeefen, niin fe ei tapaptuto Juotteen atottn, 
toaan etätoän JepoituJfen nimettä ja tatoatta.

(Suomen pteiftSfä fanomisfa toiime touonna otteen 
itmoituJfen muJaan, to. 1856 Jatotouoben atouJft Kuopion, 
SBaafatt ja Oulun tääneipin famana ja feuraatoana (1857) 
touonna on ppteenfä jaettu feuraatoaifia apuja nimittäin: 
167,070 ruplaa 2 Jop. rapaa, 2,7062/3 mattoa jau* 
poja, 2,425 tpnnpriä 2 8 ' U  Jappaa ruJi i ta ,  96 tpunp* 
riä 23‘/j Jappaa opria ja 1 tpnnpri 15 Jappaa Jauroja.

97ämä tapjat otoat faatu feuraatoaifeSti: S $ . 3)7. 
Veijari arntoSfa tapjotti 1,700 jaupo*ntaton artoon, £). 
307. fieifartuna 5,000 ruplaa; SBenäjältä 48,171 ruplaa 
rapaa ja 18 mattoa janpoja; (Englannista 36,596 ruplaa 
57 Jop.; Satfanmaatta 3,062 ruplaa 94 Jop.; fJranS* 
Janmaatta 25 ruplaa 15 Jop.; 9tuotfiSta 21,156 ruplaa 
40'/a Jop. ja Suomesta 41,789 ruplaa 56 Jop., JaiJJ 
popiaSfa, rapaa; 2,688a/s mattoa jaupoja; 2,425 tpnn. 
2 8 ‘/a Jappaa ruJiita; 96 tpnn. 23'/a Jappaa opria ja 1 
tpttn. 15 Jappaa Jauroja.

97äiStä tulee, jos jaupomatotte ja ntistpnnpritte pan* 
ttaan tatoaflinen 6 ruplan artoo, ppteenfä tiJi 200 tn* 
patta ruplaa rapa*artooSfa. SaSfä ei artoattatoaSti ole
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lumuSfa, mitä eritpifet il;mifet f elä pitäjäin maimai$*ta8fat 
itfe paifalla juorutaan omat lahjoittaneet nälfää färfttoifle.

Santa määrä ei luitenfaan o joita puutteen fuuruutta, 
ioaait ainoaSti fitä paljoutta, miniä ihmi$*raffau8 ja ar* 
meliaifuuS jäi loloon, jola fitte petlle jaeltiin. Äpmmencn 
ja lalfilpmmentä fenmertaa ^Pohjanmaalla oliji moitu ftl* 
loin luluttaa; mutta Ipmmentä toertaa ioähemmällälin 
olifi h^än  fieCä täptpnpt toimeen tulla. 92 aita annettiin 
pataakaan lahjalji. Slutajain juurelji mieli*pahatft fer* 
rottiin monesta paitasta, että laiSlurit êittxVoät tpön an* 
fion haettujen, obottaett maan näitä lahjoja. Oofaifett 
olifi pitänpt faaba, mailla olifi tullut aitaan ilmanlin. 
SäStä jpntpi riitaa ja hälinää IpCälft, joita lahjain jalajat 
jaimat tärfiä. Sofi*tarmitfioita ja liitoHijunbeHa nanttioita 
jaattoi rnpöS olla paljo; mutta laitti nämä olifimat mpöS 
jaattaueet elää, maiti’ei tämmöiftä apuja oliji jiinä mää* 
räSjä olluttaan Reille tarjona. SSiraHifet lirtloherrain ter* 
tomutjet latomuctta tärjtneiStä paifoiSta uäiSjä lolnteSja 
läättiSfä, feSlttaImellä m. 1857, jolloin ei mielä näitä 
apuja ollut marfin paljo jaettu, maluuttimat ei tyhjätään 
henleä nällään tuelleen. * )  Sätitä tobiStaa ©uontalaifen 
teStämäijppttä, ja että täällä tullaan aitaan mähernrnäHä* 
tin. ©emmoifina nältä*aifoina, tuin ei enää jaa miljait 
jauhoja ollien, petäjän*tuoren, jammaleen, mehfain j. n. e. 
fuuruSteetfi, lähtemät h® tamaöifeSti (§teIä*@uomeeu tpötä 
ja leipää etjimään, terjäten mattaöa. Crttei näitä ollut 
mielä marfin juuri miirne tatomuofina, on fiitätin nähtämä 
tuin ufiammaSfa paitagfa eimät mielä olleet tiireiSfänfä 
jätälä*leipää ja *meEiä tetemään, maitta fitä heille marta* 
maSten neumottiin. $uiit efint. Sohmajärmett pitäjääSfä

JTatfo j u o n t e n  S u l f i f i a  © a n o m i a "  n>. 1857 mo 25.
O
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määrättiin, että jota tuopi miitfä herran malmitta jätälä* 
jauhoja näytteetfi näiben alitin jatajalle, tuin faapi faman 
merrait ruisjauhoja layjafft. —  ‘Kiitä fyllä tuotiin ja näy* 
lettiin; mutta jäätiin miirnein tietää, että famoja jätätä* 
jauhoja näytettiin njeamman terran ja ettei, niitä f etoi* 
tettutaan taifinaatt. Mäntän jjamaittua täytyi fitte jo pai* 
taita antaegfa fefoittaa jätälä*jauyot ja ruig*jauyot fetai* 
ftn, joten fjeibän tä y ty i  niigtä teiyoa.

• Sipit on fytlä jjymä ja tarpeellinen fjätä*aifana; mutta 
tuin je tapahtuu lapjatfi, niin on fiinä toaara toifetta puo* 
ten, että tullaan fynnyttämään ja fuojelemaan Ruotimat* 
tomuutta ja taigfuutta. ?aj>ja*amut fynnyttämät ntyög 
tateutta ja tuimaa niigjä jotta eimät tätä faa. ©en muotji 
on amun*amtogfa tatomuofinafin ottama yymiit maromat. 
S a in a a m in e n tin  juuregfa määrägfä on määrällinen ja 
mietä yayemyi, jog niitä lainoja fitte jälegtäyäin anteetfi 
annetaan. 3 :og tuitenfin, joto pallitutfen, eli muuten te* 
rätyigtä maroigta on tilaifuug lah jo  jä t in  jaella, niin 
parag on laittaa niin, ettei tämä tartoita ainoagti liemi* 
tygtä fttfi terratfeen, maan että fiitä feuraa hyötyä ajantin 
päälle. köyhälle tatoUifetle on fiig yarag antaa ayua eli 
laajaa fillä el;bolla, että fe miljelee jontun tormen eli l;uo* 
nontuneen niityn omalla tilallanfa, ojittaa mefi*ittnfen yel* 
tonja j. n. e.

©iitä tamagta, että Ijallitug näinä parina miime* 
mnofina on antanut mitja* eli jauyo*lainaa ainoagti föy* 
häin yoitotunniHe eli pitäjille, jotta taag omat niitä au* 
taneet, ei itjtlleen tuifi*föyhiÖe, maan mäl>empi*mataift(le 
talollifitle, eljbolla, että taimattaa ftllä juon ojia tilallanfa, 
jogta puutteegfa olijat jaamat työtä ja ruofaa. 3 a  tuin 
näitä lainoja —  jog näyttää feuraamana fefänä niiben
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ebeStä ojia faitoattaneenfa — , faapi ntaffaa 3 ett 4 touo® 
ben perästä, jottoiu jo on faanut fuoStanfa ppbett ett taffi 
fatoa, niin tämä on apu ja tepoituS, josta on ppötpä at* 
toaamattomaSti. Stläin on teptp taiteStaantin karjataSfa. 
SäStä toiifaaSta menetptfeStä olen tuuttut karjalaisten 
filmaaman efttoattaa. Gsn tiebäfään mitään fen fotoetiaam* 
paa teinoa atomi jafamifeen puutteen aitana ja famatta 
mpöS foiben toitjettplfi faantifetfi toäpätoaraiSten tiloitta. 
Suuremmat rapa®tainat foiben toitjetemifelfi, joiben f aarni® 
feSfa on toietä niin monet puupat, eitoät ufeintaan tute 
niin pptoäSti ja toifinaan ei enfintään täpän tarfoitutfeen 
täptetpffi. Stiutta tuin tältä tatoatta töppäin poitofunta 
tapi pitäjääS ottaa toaStuuffettenfa tarpeen mutaan 100, 
200 eti 300 tpnnpriä —  eti fen artoon rapaSfa —  
lainafft ppteifiStä eti truunun toaroista, antaa fiitä fitte jo 
tattoetta toäpä®toaraifemmitte mutta toimettifitte tatotlifttte, 
niitte 5, mitte 10, j. n. e. tpnnpriä, tatfoo tutetoana te® 
fänä, jos jptoät laitti on täptettp määrättppn tpöpön ja 
tpö muuten tunnotta teptp, niin täsfä ei tute muu eteen 
tuin tä p tp p  tulta fuot toitjeltptfi. S ittä  jota ei fäpttäfi 
jptoiä ftipett tpöpön jopott niitä fai, pänen pitää ue fa® 
maSfa untifeen pääStpänfä torfoneen tafaft matfaman. 
SäSfä ei tartoita tuStantaa farttoja eitä tirjoja foiSta eti 
mitä muita fettaifia, fittä pitäjääSfä afujat töppäin poito® 
tunnan miepet tuntetoat afiain taibat itmantin ja pitätoät 
paremmin fitmättänfä tpöStentetemifen feitat fiinä. StläiSfä 
toitja®tainoiSfa on mpöS rapan fnpteen fe etu, ettei nämä 
tooi enää pantaa muupmt afiaan, mintuin rapan tanSfa 
petpoSti tapaptuu. 3oS fiiS pitäjääS tainaatin fen truu® 
nutta rapana, niin muuttatoon fen toitjatfi maamiepitte 
antaiSfanfa.
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£äpän ei pitäifi fäptettää SB enäjän  joit p o ja , jos 

toatt omagfa ntaaSfa jumiin mitjaa töptpp, mailla fe lat* 
ttimmalftlut tutfoon. 3 a  fuiit meillä maanmitjetpg felä 
tiet ja lutluneumot tulemat patemnttfft ja jp m ä * la u p p a  
fa a b a a n  m a p a a ff i ,  jo!a on pteinen toivoo, niin aina 
fitä mitjaa faabaan omaStalin maagia latomuoben fobiaa* 
miin paillaluntun.

SBenäjän jaufjo, jola ei ole riifjeSfä InimatuSta toit* 
jaSta, mailla atfujaufa ppmää, pitautuu ajanpäätte. ©en* 
muolfi niiSfä Jarmoin on lailfi matot tyrniä, pitautumat* 
tornia jauhoja. SBietäpä ne menätäifet luutumat feutoman 
niistä toiftSta hienomman, paraan ofan pois, mpötämälfi 
fattiintmaSta pinnasta, ja niihin tamattifiin plfilertaifiin 
mattokin pantut jauhot omat fiis enimmälfeen a i  ano itä . 
©en muolft ne tienemätlin niin pupafia ©uomen riipi*lui* 
mistä rullista faabun jauhon rinnatta: fittä SGBenäjän jauhosta 
teimottu teipä ei f anota pitämän niin ppmäSti nätlää, f elä 
ftiS tarmitfeman enempi färmintä luin ©uomen oman mit* 
jän teipä. SEäStä laileSta feuraa, että SBenäjän jaupo* 
matto, joSfa on oteminanfa 40 lapan armo ei luitentaan 
leipänä magiaa letmoHifegti ©uomen ruis jaitpo* tpttnpriä, 
marfinlin luin tulunn otetaan enempi färpimän mänö. 
Mäntän on minulle malnuttaneet monet, jotla omat aftaSta 
tehneet mertaitemia loetulfia.

h ä is tä  pteifiStä, latomuofiin, tamätta tapi toifetta 
luutumista mietteistä taptotfin npt mietä läänipä mirlla* 
maan moniaista {emoista, joista faattaa otta ppötpä lato* 
muoben lopbateSfa.

Söeftlefän perästä ufein jääpi ftemenen puutolfeSfa 
peltoja Iptmämättä fppgmitjaöa. ©ittoin täptpp tatmen
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aitana, jos miStäfin neutootelta fetoättoutoon ftententä ja 
toarfintin potaattia niin paljo, että tntee taiffi ntaat fpt* 
toetpffi. potaatista on jalo apu fatotouofina: fittä fiitä 
faapi monenmoifet feitot ja ruutoat, to telapa teipääfin ja 
juustoa, potaatti meneStpp ufeampana touotena ja pito* 
nonttttinfitt nteneStpeSfä, tooittaa fen fato famatta maan* 
alatta laitti jptoätoitjat. StinoaSti ftttoin tuin potaatti^ 
tauti fattuu, tvmnetee fe metfein laitti. Suutta tämäfin 
on niin partooin ©uomeSfa pteifeuttnin fattunut, nimittäiu 
toaan touoftua 1847— 49, ettei ote fpptä fuureSti toatittaa 
potaatti*taubin turmetemifeSta, eitä petjätä panneSfa fitä 
faStoautaan.

$uin  taas fetoättoufo, jofo fiemenen puutteeSfa eti 
fopimattoutista ilmoista, on mennpt toäpään, niin ott toietä 
titaifuuS feSf=tefättä fpttoää enemmän n a u r i i ta .  (Siitä 
on ruutoan apua fetä ipmifitte että toarfinfin tarjatte.

^atotouoben fattueSfa, on fittoin tatoaffifeSti puutos 
fetä ihmisten että etäinten ruutoaSta. Söanpa fanantaSfu 
fanoo: " P u u to s  tu te e  en fin  n a to e tta a n  ja  natoe* 
ta S ta  p ir t t i in ."  @e onfitt tofi. ©entouofft on tätä 
afiaa ajoisfa autettatoa. ©pffpttä nimittäin taStettafoon 
tartfa tutu tarjan ruofa*toaroiSta, miten paljolle tarjatte 
ne riittää, la i t t i  pti otetoa farja teuraStettafaan jo ta* 
toattifena tenraStuS*ai!ana, niiben !efä*lipaSfaan otteSfa. 
S ip a  fäptettäföön fitte pitftn touotta ruolataitotfeen, fittä 
nauta tipaa toaStaa ratoitfetoaifuubettanfa ipmifen eiiteelfi 
runfaaSti 2 nautaa teipää. 3oS fiis ipminen, jota tar* 
toitfee 3 nautaa teipää päitoäSfä, faapi täpttää färpimetfi 
puoti nautaa tipaa, niin ei tartoitfe tuin 2 nautaa teipää 
ja faapi toietä patjoa tertoeettifemmäu ja tutetoantman ra* 
toimton. Sttäin tutee totmatta of aa toäpemntältä teitoättä
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toimeen. $arja fetä ftiS tif;a on tamattifeSti peippoa la* 
tomuofina, farjan ruuman puutteeSfa, ettei fiitä patjoa faifi 
mpömättätään. Settmuoffi neumotaau fita ennemmin itfenfct 
nauttimaan, fuin utpömään potfu^innaSta, josta otifi puf;* 
baSta tappion.

SRuuten on ta to m u o f in a  m a rf in t in  pibettämä 
tu im a  te ip ä , jota on paljoa näfpfempää ja termeetti* 
fentpää nauttia tuin tuoreS. ^Rantamaitta ja -Spänteeöfä 
pibetäänfin aina tuima teipä. StinoaSti Samotaifet ja 
marfiutiu ^arjataifet omat täSfa afiaSfa jätettä muita fuo* 
mataifia.

$ e i t to = ru u m a t omat mpBS ramitfemaifempiä. Suo* 
men töp^emmisjä paiffafunnisfa pibetään ppmin, mäpätt 
teitto*ruotia. (Setin mietä tifää föptjppttä: fittä leipää me* 
uee näin enemmän. |jatian*pattemaSta mitjaStatin fpntpp 
paremmin ruotaa teittämättä tuin leipomatta © u S tam a  
S c ^ ja r ta u n  tirjaSja: "£ )pm äntaf> to ifia  neum oja ta*  
to m u o fin a ,"  jota on jo fuometfifin painettu m. 1834, 
on f)t>miä opetutfia faifentaifiin teittetemifiin j. n. e. S itä  
tirjaa neumon palattunaan ja tuulen fitä mietä firjafau* 
poiSfa oteman faatamana. —  Reumoja fuinfa 3 ä f ä tä *  
te ip ä ä  matrnistetaan, on moneSfa muoboSfa jo aitaa fitte, 
niin ntpöS miimeifinätin nätfämuofina, fanfatte jaettu.

3o m. 1833 jateti Suomen ^moueeupattituSfeura 
pra S . (L SBöcterin tirjoittamaa pientä tirjaista: "StRuu* 
ta u tia  R eu m o ja  S a to n p o j i t t e  | j a t t a t t a  r a f i te tu u  
^ o p ja if e t t  S u o m e n  n ta a fu n n iS fa ."  SäSfäfin fir* 
jaSfa on pptä ja toista tatomuofina tarfattamaa.



87

3iätfi4aufe.
£ä8fä lirjaifeSfa olen M enut Ipfnmmittäin toaStata 

IpfpmpStä: " Ä u in la  la to to u o fia  © tton teS fa  teo tta*  
f iin  e ^ te t tä ä  f ef ä n iib en  f e u r a u l f ia  l ie te e n tä ä " .  
3 o8 npt jälleen filntäilemnte t)teifeöti mitä tägfä on [a* 
nottu tarteittatoan, niin f e on feuraateaa:

l:lft. $ u l i n  la to te u o b e n  fpp p o is te t ta lo o u  
n i i l l ä  k e in o illa , m itä  m il le f t  f^>t>lle on e fite ltp . 
©pistä on fuuvinttiä l i i l a  m ä tit)  1)8 ja  ju o tto  m aan*  
te ilje le m in e n . Siialta mätlppbeStä feuraa Ip tm p p S  
felä muita ^aittoja laStouitte. ^monosta maantoiljelemi* 
fe8tä feutaa, että l  uitu u u s  felä n tä r lp p s  ja muut il* 
matlifet fattumulfet pääfeteät papemntin teapingoittamaan. 
S£äpän tulee lifälft teielä juotto talouS*aftain poito ja 
järjestäminen, niin että tealmista toiljaa tuhlataan tule* 
mattomiHa tatuoin, efim. teiljatt mpöpätfeQä leillaamtfella, 
huonolla lotjuulla, lopbaSteen puimattomuubella, miinan* 
leittämifellä, teilja*lainoiCa, loto*toarlaubelIa j. n. e. 97äitä 
taillia tuaStaan poistamifen leutoina on: k o rp ie n  Itti*  
teaam itten  ja  te ilje le m in e n , p e ito in  tä p b e ll i i te n  
o j i t ta m in e n  f ala*  o ji l la  ja  to ie m ä te il lä ,  felä fo* 
teeliaS n ta a to ilje lp lfe n  ja ta lo u S * a f ia in  p a ta n ta *  
m in  en. 97äitä laillia lerraSfaatt toimeen pattneSfa lottaa 
meitä toatain puutos, tpaljo luitenlin teoitafiin faaba toi* 
meett niiöälin matoilla luin meillä on, luin toaatt olis
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«teittä t;rittäm äift)t> ttä  fiinä ntääväSfä tuin on feStä= 
mäiftytyttä. Sbimettinen afjterauS on fanfan riffauS. 
pienemmistä t)ritt>|fistämme faiftntnte matoja fuurempiin 
fjantfeifiin rt>l;ttyäffemme. Sälään on meillä !t)flä efimert* 
fiä feaSfantme itiisfä maamiefnSfä, jotta at>feruubeUaufa 
oioat mädästä alusta rifaStuueet. 3 a  mitä ei tyffittyiSten 
matat fannattaift fett faapi toimeen feuroiöa, jos mnta oliS 
ty fjte tyS ^en teä  ja t>ffimielift)t)ttä. £)allitutfen toimi ja 
pääpuoli tämän ofjeSfa ottoon maan fanfan maistaminen 
ja teloittaminen, itenmoin ja fe^oituS=f>atfintoin jataminen 
ja muut fettaifet fjantfeet, jotta tofin foitumat ftymäfft, 
mutta eimät ole fuoria eli anfiottomia apuja talji laajoja, 
ettei fanfa oppift ristisfä*täfin obottamaan taiffia maan 
fjaEituffetta. SJieiöä on efimerffi pienofen Selgiait $u* 
uintaan*maltatunnan maamiljelpStä f>arraStamaSfa I>atti= 
tutfeSfa. Stofom altafunta ei ole paljoa fuurempi %u* 
run lääniä meillä ja afujamia on läfjeS 4 ‘ / a  miljoonaa, 
©ietlä fuStantaa fjaHituS fentin feitfemiä taitoffia, oppi* 
paiffoja, liiffumia ueumojia, mittaajia, tutfijia ja fatfojia. 
O litta , pait maamiljelpS^opiStoa, joSfa on eftmieS, 6 rofj* 
meSforia, 1 puutarhuri ja 1 fäptötlinen opettaja täSfpläi® 
fineen, 13 maamitjelpsfouluafin. ^jatlitutfen toimi ei lopu 
taljan. (Se tahtoo, että toto 33elgia p i tä ä  tu le m a n  
m il je l tp f f i .  (Siellä löptpp mielä noin 400,000 tt>mxt)= 
rin alaa l>ieta*fangaSta miljelemättömänä. pääpuolena 
maamiljelpSpallitutfella on jaattaa tämäntin miljeltpfft ja 
afutuffi. hallitus ostaa tunnilta laitti maat, joita ne 
eimät näptä jatfaman miljeKä. (Se tetee niiSfä perustus* 
tpöt, efirn. ojittamifet, metpttärnifet j. m. f. <Sitte mpB* 
bään nämä maat jälleen, tuta taljtoo maan ostaa. 2Sot* 
toista, mitä faabaait pii oSt o pinnasta ja miljelpS=tuStau=
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nutfiSta, ottaa pattituS toiiberoten of an j|a neljä toiibettä 
ofaa faapi toielä lunta, feuen maa ennen oli.

Säitä menetptfettä on ollut fettainen meneStpS, että 
fuituat mielellään mpötoät mitättömänä îbetttjjä maitanfa 
pattitutfette, jota ne nfein tonoben fifään muuttaa f au* 
niiffi toi£jeIt)S=titaiffi. Äumpafettetaan ei tule näistä toa* 
pintoa, mutta fii£>en fiaan tooittoa. — SUieittä on tofin 
toielä niin toäpän fanfaa, että jos pattituS meiltä cStaifi 
taiffi toiljelemättömät maat, niin ei löptpift niille toielä 
ostajia. Sata tapbon toaau fertoa nätjtteefft, miten paljo 
pattituS tooipi neutootefla, teloittaa ja auttaa ntaatoilje* 
IpStä, eitä fuitenfaan tartoitfe laajoja toistettä. .

2:fft. -3o topbanneen fatotouoben feuraut* 
fien lietoentämifetfi olen tasoittanut efiteltä: toa* 
fuutuS*pptiöitä rateibeu toapiugoittamifette, pitäjään jp* 
toäStöin muuttamista oiteitfi tatotouofien toara*jptoä8* 
tö itfi fetä jptoä*taupau toapautta, ja ettei pattituS 
rupee toto jptoätaupan puupiin, jota tuottaa toapintoa 
pattitutfette ja toaan hämmentää eli estää ptfitpisten toi* 
mia. Siihen fiaan pattituS tatotouotena lainatfoon rapaSfa 
eli toiljaSfa, tuin fitä löptpp, tunn ille , jotta toimitta* 
toatniittä tt>ötä ja tpÖ*paitfoja puutteen*alaifitte. ©no* 
taa laajaa ei annettato fato*touotenafaan muille tuin to ai* 
toafille, jotta eitoät ttjtene tpöttänfä mitään anfaitfe* 
maan. — Äatotouoben tuottama puutos täptettätcön tan* 
fafle tepoituffetfi tatotouofien ft>itä loaStaifetft poistamaan 
ja jotaiSta fääStätoäifppbettä pitämään luonanfa tatotouoben 
toaraa fetä fiemenen että fpötätoän fupteeu. — SBapaata 
toiljan tauppaa eltöön peljättätö: fittä fe fanfa, jota pp* 
töinä touofina toiepi toiljaa maasta, tooipi mpöS fatotouo* 
fittafin paremmin leipänfä neutootefia. ©e on luonnotti*

7
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itett afta. £>ten mpöS ejtteflpt tuomatta m uita pieniä 
f  et n o j a  fatotouofina, pmtä ofoittanut nitein firjopin, joiSfa 
femntoifia neutooja jo ennestään annetaan.

Sftäittä taifiGa neutooiGa, fnin ne toimeGifeSti feu* 
rattaijtin, uSfott latotouobet, fefä paljo toäpenetoän, että 
mp&S niibett ntapboGifeSti toietä fattutoain feurauffet faata* 
toatt aitoan petoittamattomiffi. £ äS fä  et ote fuitenfaan 
annettu m uuta fntn m i i t t a u t f i a  nätein afioipin. $utt= 
fin ert^aftan paarat fietätoät fpOä toietä tuum ia, neutoot* 
tetemifia ja lirjoituffta. äftu tta  m itä pirtistä tuumimijtSta! 
Maniaamme © uom ataifet pois p i t f ä * t o e t e i f p p t e m m e ,  
josta meitä on aina toatitettu! Stjtaan tartu ttua ta irti 
feifat fertenetoät!
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