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^Jäpttätää maa ja testaa fe teillenne alamaifeffi; mallittaa 
taiat mereSfä, linnut ilmaSfa ja laitti eläimet, jotta maalla omat"! 
niin fanoo raamattu. Jämän laufeen totuuben olemme tilaifuu= 
beSfa huomaamaan jota päirnä ja jota luetti. Satfotaamme efim. 
toiraa! ©euroahan fe nöyränä ifäntäänfä aStel aSfeleclta ja huo= 
maa hänen pienimmäntin miittautfenfa. 3a hionen, tämä jalo 
ja moimataS eläin, jota, joS tahtoifi, tamiollaan moifi mufertaa 
tymifen, antautuu mapaaeljtoifeSti hänen orjatfeen. (Si jalopeura* 
taan, ^eläinten tuningaS", moi fietää fefhttäjänfä rohfeata ja an
tavaa tatfetta, maan fitä tarttaen fumartuu fe hänen jaltainfa juu= 
reen. Suojan faltimutfeSta on ihminen maruStetu terämällä jär= 
jeBä, jonta amulla h“n °n fcffxn^t teinoja, joilla motpi eläimet 
maltanfa alle taimnttaa ja patoittaa niitä palmelutfellaan itfeääit 
hhöbpttämään. Onhan efim. hemoneit ihan mälttämätön meille, ©e 
toimittaa meille monenlaifia maantoiljetystöitä, fe metää fuormiam* 
me; fehän ntyöS mie meibät taiteelle ja mihille, fetä tun elon= 
päimämme omat päättyneet, tnljettaa meibän maallifet jäännötfem= 
me raithaifaan hautaan. 3a jos mtyoillinen tahtoo fortaa ja tu= 
fiStaa maatamme, niin lantaa tämä uStollinen eläin maaroja pel= 
täämättä ratfaStajanfa fotatantereelle joto moittoon tai lito lemaan. 
SBielä tuoltuanfatin fe meitä Ityötyttää. ©en raSrnaa tooimme 
fäpttää moneen tarfoituffeen, muobaSta malmistetaan nahtaa, }oit= 
het täytetään tyiptyjen ja hnonetalujen täpttämifeen h- m.

Sehmästä jaamme maitoa, josta malmistellaan moita ja juustoa 
p. m.Otautan Itya on mautaSta ja ramitfemaa; fen nahtaa, tarmoja, 
farmia, fortfia ja luita, fanalla fanoen faittia fen ruumiin ojia 
moimme hhöbpffemme täpttää. — Sampaasta faamme paitfi lihaa ja
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talia, ntpöS lämpimiä »Uloja, jotta »aatteiffi »almiStettuina pp* 
»iit fuojelemat mettä »Uutta. — SJiauffaan tipanfa taaten fifaa» 
fin, tuota fii»otonta ja fempelöä eläintä, pitämät faiffi f elä rif= 
faat että tönäät fnureSfa armoSfa. Crläintcn tantaafin täyttää 
maanmieö pcltojenfa pöpSteeffi, faabafecn tyrniä fatoja.

Soiva fnojetee totiamme toarfaitta, on apunamme metfäStpffeSfä 
ja fuutiaifuutenfa fautta faattaa fe pelastaa penfemmefiu. Sev» 
van ’ efim. tapahtui, että erääsfä tulipaloSfa muu’an nuori micS 
»armaan olifi joutunut tnten uprtffi, elfei teinen uSf eilinen foi= 
ranfa otiji päntä perättänpt, enfin femaSti pauffuen, ja fen jäi» 
teen, fun fe ei auttanut, »aromaSti purren päntä fäteen, joten 
pän »ietä »iimeifettä hetteitä pelastui, ©amallaifia tapauffia 
»oifi joufoittain tuoba cjiin.

SD̂ utta anfaitfemmefo taiffia niitä etuja, joita eläimet rneil» 
le tarjootoat? ©lemmefe aina totelleet niitä oifeuben ja top» 
tuuben mufaifeSti? Otemmefo aina olleet lempeät niitä telttaan 
ja Peitän puntteetlifuuffiinfa näitten färfi»ällifet tapi ottaneet pue» 
mioon eri eläinten erifoiS=ominaifuubet, ja olemmefo piimältään 
puolineet ottaa felfoa fiitä, otifife epfä eläimilläfin fietu, jota 
muun mnaSfa ilmenifi fiinä, että tajuamat pstätoällistä foptelua 
ja päinmaStoin näyttämät jfärfimän, fun niitä tplpsti ja vaata» 
maifeSti fopbellaatt. Gipä fuinfaan; ipmisfunnan päpeäffi täptpp 
mpöntää, että fe moneSfa fopbin fäpttää »äärin »altaanfa eläimiin.

©entäpben onfin ppteiSfunta rumennut forrettujen puelluS» 
tuStajaffi ja Jäätämään tätiä peibän fuojeluffeffeen fefä foettamaan 
etäinfuojelusppbistpsien pnnä armetiaiben ipmisten amulla paran» 
taa peibän titaanfa ja estää peitän rääffäpStään.

3öatitetta»aSti on fuitenfin ppmin pleistä »ielä, että eläimiä 
fopimattomaSti fopbellaatt, olipa fe fitten päjppbeStä tai ajattelemat» 
tomuubeSta. Sarjapiifa efim. faatuaan toria {Jännättään, tola» 
puttaa »ipapäiSfään fiulutla tepmää fptfeen, elfei fe peti päiten 
tieltään »äistp. 3a  miten fäp pe»ofett, jota epfä leilillään on 
rctoäiSfpt rengin pppätafin riffi? papoin pelfäämme, että »apin» 
gon färfinpt »immaStunecita armottomasti Ipöbä putfii pemoSrattf» 
taa enfimmäifcltä fäteen fattnneelta afcetla, feipäällä p. m. fen»
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faltaifella. tämmöinen menettely on fefä rantamaista että ppö* 
bptöntäfin. (Sipätt pemonett, ionia reitit epfä ott opettanut pam* 
paillaan tapailemaan maniaa talin liemettä, tietä, onlo nuttu loan» 
pa »aito uufi. SSielä enemmän moitittaman on rangaista eläin* 
tä matta joulun ajan tututtua fiitä, tun fe ritotfen teli, fillä ei* 
pän eläin liiloin pmmärrä, mistä fppstä fitä {uritetaan.

Senpä ei otifi mielipapaffeen faanut näpbä fitä taiftea ip* 
miSarmoa alentamaa tapaa, jolla juopuneet pemoSpuijarit marftina* 
aitana foptelemat turjia pmoSlonianfa. SBaatt »ielä ilettämäm* 
mäsfätin muoboSfa ilmeStpp joSfuS tämä raatuuS, fiöä tuon tuoS* 
tatin fertomat fanomalepbet, että ipmifet foStonpimoSta jofo pul
lolla tai tirmeellä inpottamalla tantalla omat raabelleet mipatnieS* 
tenfä elufoita. (Sfimerffinä terromme täsfä feuraamatt tapauffen: 
tpömieS tpönnettiin purjan elämänfä täpben ramintolaSta tabulle. 
SoStaaffeen poufutteti pän ramintolanpitäjän »iattomait ja mitään 
papaa aamistamattomau toiran luotfeen, fefä iSti fitä puufolla. 
3Boipifo riettaampaa ja fatalampaa tefoa enää ajatelluttaan? S e  
tobistaa tefijän oleman fimeellistä tunnetta peräti mailla. 233a* 
pinfo »aan, että Iäti tällaisten töiben parjoittajia ja ppteislunnalle 
turmiollifia petoja liian mieboSti ranfaifee. Siteistä olifimat fem* 
moifet pirmiöt lufon ja falman tafana fäilptettämät, fillä »ar* 
nta ott, että fe, jolla terran on niin paatunut fpbän, että moipi 
»iattoman elufan fillä tantoin raabella, otifi roalmiS ipmifenfin 
murpaamaatt.

SOtoneSti ttäfpp oman moitoit pppnti oleman fppnä eläinrääf* 
fäpffeett, fillä apnaS pibättää elufoiltanfa ruo’anfin. tpoiboSta 
pän ei mpösfään paljoa mälitä ja mäpentää miten mapbollista 
palmelijainfa lumun ja palfanfin. Slfian näin ollen on peippo 
armata, millaifia eläimet omat. SOtaantielläpän ufein näfee nä* 
Iällä tiufattuja pemoSrauffoja ponnisteleman pii moimiettfa ifoja 
fuormia »etäeSfään. Sopimattomat maljaat Ipöttämät felän, ja 
fiitä fpntpneet paamat lifäämät tuSfaa. ‘päälle päätteetfi puono 
fengitps ja muu poito omat faattaneet pernojen ontumaffi. SNitä 
tornia tuSfia pemonett jota aSfeleelta färfiifäätt; fipeätä jaltaapolt* 
taa, färfee; fämelp tuntuu armattaroaSti fiitä tuin aStuifi eläin
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Riiteillä. (St fiiS tumma, jos fe tulee letoottomaffi ja nääntpp 
toäfpmpffeen ja fipuipinfa. Alutta [itiöin alfaa piisfatt roisfe, 
pätoptön ajaja ruostu tooimienfa tafaa mäfpnpttä luontofappaletta 
ja ilfepbeSfään täplää pän fiimanfa ruumiin Hellimpiin ofiin. ifJa» 
toSta täptpp onnettoman fipua färfien ppä pprfiä eteenpäin. Ipurja 
ajaja puolii toiiS fiitä, toaiffa fe jäififin paifoilleett.

(Si mifään muu eläin [aa fofea niin paljon rääffäpstä tuin 
peioonen, ioaiffa fe onfin jaloin ja talliin faifista. 9fiinfau’an 
tuin fe on nuori ja tertoe, on [itiä toerrattain pptoät päitoät, mutta 
mitä toanpemmaffi ja puonommaffi fe tulee, fitä enemmän faapi 
fe tuntea elämän fatferuutta. Siltapa tuufaaffia fatfelleSfaan tun» 
tifi entistä jaloa ja toirffua juoffijaa? ^apa fefin, että föppät 
nälällä fibuttatoat petoofianfa, mutta fapta toertaa papempi on, 
joS riffaat tefetoät itfenfä fpppääffi täpän moitteefen. itiinpä 
ufein tapaptuu, että fuurten fartanoiben omistajat marffinoilla 
petooSpuijareille mpptoät toanpan, uSfollifen paltoelijanfa puelimat» 
ta fiitä, että fe parpaan ifänfä on upvamtut fartanon paltoeluf» 
feen ja [itiä ajalla monenfertaifeSti maffanut pintanfa. 3oS ei 
peioofen onnistu päästä eläinfuojeluSppbiStpffen turmiin, niin jeu= 
tuu fe toiimeifinä päitoinänfä furfeaan furjuuteen.

£äsfä efittterffi loäitteemme tobiStuffeffi. iliifaS maamoit* 
jelijä läpetti folme täpfin palvellutta petooStaan marffinoille tttpp» 
tätoiffi. "Ile pänen peptoorinfa toaipetti fapteen popeataSfufelloon, 
jotta pänen ^jalomielinen" ifäntänfä fuitenfin antoi pänen pitää 30 
martan mäpennpffellä pänen palfaStaan. (Sifö olifi paljoa parent» 
pi fotona teurastaa petoonen? 3o muotatin on 8 —10 martan 
artooitten, luut tooipi mppbä ja lipan feittää fefä fpöttää fen fioil= 
le ja faneille, joll’ei tapbo astua asteita eteenpäin ja poistaa fo= 
fonaan nuo »anpat ennaffoluulot ja itfe ontafft ratoinnoffeen fpö= 
bä lipa. kuollutta pemoSta fammoffutaan niin fuureSti, että fen 
nplfemiStäfin pibetään päpeällifenä. SRepellifet ipmifet eivät luu» 
le Vohoanfa fpöbä famaSfa pöpbäSfä, tapi ebeS pestä fäfiänfäfään 
famasfa aStiaSfa tuin nplfpri, mitä fana fanfan feSfen on mitä 
rumin folvauSnimi.
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SDtiten ett tämä hmmärrettämä? Dnljan hemonen rneibän puhtain 
totieläimemme, jonta lilja on juuri bljtä ^tuää ja ramitfemaa tuin 
häräntin. £aita=uSfo tulee atfunfa tatoolifeSta ajasta, jolloin pa» 
pit fotonanfa hämittäätfenfä muistista patanatlifet u^raamiSjubtat, 
joisfa hemopa teurastettiin ja piötiin, julistitoat tämän fhnnitp. 
Riutta foSta npt htnmärtämäifet ifjmifet mätiin itfeftin nplfemät 
hemofia ja ilman introa fpömät niitten liljaa, on toimottamaa, että 
meilläfin feurattaifiin muitten fimisthneitten tanfain efimerffiä. 
Sljatelfaamme maan, fuinfa paljon eläinräättäpStä fartettaifiin, 
joS omistaja ajoisfa atttaifi teurastaa eläimen, fen fijaan että 
npt tamallifeSti fiSfotaan filtä miimeifetfin moimat ja tihutetaan 
parantumatonta ^emosta pitfällä lääfitpffetlä.

3oS pemonen efim. on jaloistaan lipeä, joS fillä on Iböttp» 
rnäpaamoja tai muita femmoifia, läptetään (itä lumminfin ufein 
ajoon. „2)iinun täptpp faaba pelto fpnnetpffi, miljat aittaan, mat» 
luStaa finne tai tänne, eitä ote maroja muofrata IjemoSta; palosta 
fentäpben ajan omaltani. ©e tuntuu fbltä mailealta, maan mitäs 
auttaa," ajattetee moni. äJtutta tämä on määrin, perinpohjin mää» 
rin. SDteillä ei tosiaan ole oileutta libuttaa eläimiä, ©illoin Ien» 
tieS moipi tämä tapahtua, tun jofatiti tiebettä malaifemaa on tp= 
fpmplfeSfä tahi jos ihmiSljenti muuSfa tapaulfeSfa on maaraSfa.

Ufein täptph eläinten tärpä tipuja fatunnaiSten tautien tai 
toutlaujffien tähben. ©iinä tapaulfeSfa annettaloon hc t̂c tai» 
tamatle eläinläälärilte, eitä uiintuin ufein on tapana tpläpucSta» 
rien haltuun.

SDtonta epmerltiä puoSlarieit julmista läätintötamoiSta moifi 
efiintuoba. hiinpä on tamattista, että jaltataubeisfa fitomat ter» 
meen jalan plös ja patottamat Pernojen hhppäämään lipeällä ja» 
tallaan.

©uojärmen tienoilla on mieläfiit olemaSfa raata tapa mui» 
naifista ajoista. 3oS efim. jotu hionen on niin manha, lipeä 
tahi muuten lelmottomatp joutunut, että omistaja päättää lopet» 
taa fen, ei hän anna fitä nuijia eitä ampua, fillä fe hänen taita» 
uStonfa mulaan poistaifi eläimennen, mutta eläin faa titua tuo»
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liaaffi. Sentäpben miepi pätt etufan metfään ja fitoo fen puu» 
puit, joSfa fe faa nääntyä ja riutua fefä nätfään että »ituun. 
Soito famatampaa julmuutta ebeS ajalettaffaan? f)ptä ppmin pa» 
taa omistaja hirmutyön teptpänfä ttyjiuällä omatta tunnot» 
ta totiinfa. §äti ei mieti afiaa fen enempää, tuutee maan fi= 
tä oifeaffi, mitä päneu manpempattfa ja efimanpempanfa omat 
tepneet, eitä futaan ote nupbetlut tjäntä päneu faunasta rifof» 
feStaan.

Soutamitta tuntumat atituifet matituffet fomait onnen fopta» 
toSta ja huonosta eläin»onneSta. Eläimet mufa eimät oifein ota 
luonnistuaffeeu, maan omat ufein fipeitä ja ppfpmät taigoina. £ä» 
£>an fuitenfin on enimmäffeen fppnä puono ruofinta ja poito. @fim. 
joS on enemmän farjaa, tuin mitä ppmästi moi elättää, on tuon» 
nollista, että eläimet eimät menesty ja ufein fairaStetemat.

Suteit ebettifeStä näfpp, on ihminen, jonfa pitäifi otta eläin» 
ten tuonnottifena turmana, ufein peibän fuurin mipoitlifenfa, jota 
faattaa Reille monenmoifia färfimpffiä, joista täsfä tilan aptau» 
ben täpben tuSfin moimme nimeffifään mainita.

Sljuriett ja raptimieSten pemofet näfemät piimättään fur» 
juntta. Öin päimitt, olipa ilma mittaista ppmänfä, täptyp niibeit 
ufein feifoa peitteettä tapatan ebeSfä tapi obottaa taiman tuloa, 
teaatterin tai tanSfiaiSten loppua, ja titapäifeStä moitonpimoSta 
jättää ajaja pemofenfa tarpeettifetta poibotta. Siitä fpttä otifi 
fpöttää pemoSta, maan rapaafin pitäifi anfaita, fuit fiipen on ti» 
taifuutta; ajetaan fppti, eptäpä mietä toinenfin. £äten tutuu tunti 
tunnin perästä, ennenfuin pemonen pääfee feinten ääreen. —  St» 
man omaa fuSfia muofrattuina faamat pemofet feStää tamattista 
fuurempaa rafituSta, fittä mieraS foptetee niitä mieraan tumatta, 
„ppmä ott toifen poufuitta tuleen istua."

Suten ebettä olemme maininneet, on omanmoiton ppputi 
ufein fppnä etäinrääffäptfeen. SOiutta laattaapa mätistä fefin, 
jota on eläinten pstämä, mastoin taptoanfa niitä färfimään. @fi» 
merfiffi täpän moifi mainita, että pemofet, joitten pptä mittaa on 
feifominen tattisfa ruo’an ääreSfä, paljoa petpommin mapingoittu»
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»at fuitt maalaiSljewofet, jotta päi»ittäin omat ta»aIlijeSja ttjös* 
fä. Jäm ä on »arfinfin ori=lje»oSten laita.

3fjmifppben fiitoffeffi täptpp fumminfitt myöntää, ett ei 
aina patja ftfu tafji oman=»oilon pppnti ole fppnä etäinrääfEät)E= 
feen, »aan enemmän ajattelemattomuus, taifamSfoifuuS ja opi» 
puute.

Näitten epäfoljtain poistamista tarfoitetaan tällä !ir«
jafella.

Km!
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(Eläin f cm imoäinfa.
©antein fuin pöprpfone, ppfpäffeeit fäpnniSfä, laffaamatta 

tarmitfee polttoaineita, famoin tarmitfemat eliiimetfin tantan tafaa 
vuotaa, moibaffeen formata ne mainingit, joita monettaifet toi= 
mirmat vuumiiSfa fpnnpttämät. (Stäimruumiin ja fotteen mälillä 
on fuitenfin marfinainen erotus. SBiime mainittu feifaptuu, niin 
pian fuin tuli famrnuu- GiläimeSfä fitämaStoin ei ctontoimi laf 
faa famaSfa fuitt eläin joutuu nälfää näfemään; fillä, joll’ei fe tnuu= 
alta faa ratointoa, fäpttää fe aluSfa tärfeimpiin elontoimintoipinfa 
aitteffia omasta ruumiistaan. Sillä tapaa tooipi nälfää näfemä 
pemonen fulfea pitfät matfat, enttenfuin fe uupuu. IppmäSfä li= 
paSfa olema peittänen faattaa elää fuufauben toaipeille nauttimatta 
muuta ratointoa f uin mettä. Sofo tällä pitfällä ajalta ramitfee 
fe itfeään omalla lipallaan ja laiptuu laiptumistaau. SöaSta fun 
ruumiin märät omat loppuun täptetpt, tapaptuu itälfään itääntp= 
minen. Joifelta puolelta puomaamme, että pemoneit, jofa laiSfa= 
na feifoo tallisfa, ppfpp lipamana famatla repumäärällä, jolla 
tpöSfä fäppä laiptuu ja fuiptuu.

Äofeibeit amulla moipi faaba fetfoa fiitä, paljonfo repuja 
eläin tarmitfee, ppfpäffeen etoSfa laiptumatta tai lipomatta. J ä tä  
repumäärää fanotaan elantorepitffi, jota mastoin niitä repuja, 
joita fen lifäffi eläimelle tarjotaan, futfutaan tnotnntorcpuiffi, 
foSfa eläin niistä antaa eri tuloja, f. o. fasmattaa lipaa ja raS= 
maa, taiffa antaa maitoa, mittoja tapi tpömoimaa j. n. f. Stan* 
torepuista ei meille ole muuta ppötpä, fuin että eläimet niiben 
amulla ppfpmät pengisfä. Ainoastaan] tuotantoreput tuottamat
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meille tuloja, ©aabatfemme f en taaten mitä fuurinta ppötpä elu* 
loiltamme, rnaatii oma etumme, että annamme niille niin run* 
faait raminnon luin fuinfin.

ÄofemuS ofoittaa, että 425 filcgrammaa (1000 S) paina* 
ma lepmä tarmitfee muorofaitfceSfa plläpiboffeen noin 8 */* filoa 
(1 SS ) tyrniä Reiniä. Dlettafaamme, ettäjollafiit maatilalla löptpp 
17,000 filoa (2,000 S S )  Reiniä repuiffi 10:lle lehmälle. 200 
päimän ruofinta=ajan fuluttua on (illoin fofo peinömaraSto lttett* 
npt ainoastaan lehmäin pltäpitämifeen, ilman että mavfinaifeSta 
maitoit tulosta moi olla pupettafaan. 3oS mielä fattnu olemaan 
pitfä ja fplmä femät, jotta elufoita tarmitfee lauman nametaSfa 
fpöttää, niin täptpp ostaa rehuja tamatlista lorleammalla pinnalla, 
taifla rno’ait puutteeSfa teurastaa eläimet. 3cS fanta eläinten omis* 
taja pii taimen olifi pitönpt ainoastaan miifi ppmää Ippfplepmää, niin 
olifi niiteen elantorepuffi 200 päimän ritofinta=ajalla fulunut 8 ,500  
filoa (1,000 S S ) Elehtiä, ja olifimat lepmät, joS 1,700 filoa 
(200 S S ) olifi fäästettp femääffi, fäpttäncet 6,800 filoa (800 
SS') juotteena, f. o. olifimat Ippfäneet runfaaSti, ppfpnect lipa* 
minä ja f o Iita laitumelle laSfettuina burnin moitteet panttia ruo= 
fanfa, fen fijaan että nääntyneinä laitumelle pääStcttäeSfä tarmit* 
femat puolen fefää toipuaffeett taimen nälfiintymifeStä. ijJaitfi 
mainittuja etuja olifimat ne jättäneet runfaaSti moimallista lait 
taa, jofa ppmieit miljafatojen fasmattajana on erittäin fuuriar* 
moista.

(ähellä olemasta jofaitten pelpoSti puomannee, miten mäpätt 
ppöfcpttää pitää enemmän elufoita, fuin mitä pelpoSti moibaan 
ruoffia. Sfämä fpllä on meitä» maaSfamme tällainen puotto, mapin* 
foa tuottama talouteen poito faitgen tamatlista.

UfeiSfa maamme talonpoifaiS*taloiSfa on farjaa noin 5— 6 
lepmää, fonni, mulli, pari piepoa ja mafiffaa, pari fifaa, 20 lam* 
maSta ja 3 pctooSta. 9fepua löptpp ainoastaan 70 päfin m ai* 
peiliä peiniä (12,000 filoa,) noin 60 päffiä fauran olfia ja tö= 
ntän lifäffi mäpän ruumenia. Pilttiin olfia löptpp fitämaStoin pl* 
tä tyllin, fun maaSfamme, joSfa folmijafoiSta mitjelpstä pleifeSti 
mielä fäptetään, tätä miljanlajia etupääSfä miljetlään. 9iäin mä*
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pillä repumaroilla farjan ruofinta tiettyä tulee ppmitt ttiufaffi. 
Ipemofet efim. parpaaSfa tapauffeSja faamat 2 tai 3 litraa -(V* 
tappaa) faitvoja päimäsjä, mutta lepmäraitfat eimät pääfe mäti* 
repun mafuunfaan. 3oS äsfett poifineelle lepmälle epfä joSfuS an= 
netaau mallasjuomaa, fatjotaan fen fiitä jo jääneen tarpeeffi.

Sun lefjmä tai founi folmirouotiaana tarjotaan faupaffi, 
niin moipi jeit faSmattaja olla ppmillään, joS faa jiitä ebeS 75 
marffaa. Äun laSfetaan pois maiboit pinta, 20 -  30 marffaa, 
joitta fe majiffana on juonut, ei jää monta penniä fulletin peinä= 
filolle, minfä eläin toimen touoben ajalla on nauttinut. 'Itäin 
ollen täptpp maaSjamme jota touoji tupanjien eluttain ttäpbä näl= 
tää, jonfa täpben tte mpöpempään femäältä ppmin ujein färfimät 
luuutjapevvn^tautia, joSfuS niiniin fuureSfa ntääräsfä, että 
omat jota aamu mafuujijoittaan noStettamat. ©e maitotilffa, 
jota femmoifella ruotinnalla faabaan, on näljämäiStä ja maultaan 
ilettämää. 3täipin moipi merrata ^Sparaon 7 taipaa lepntää, joiS= 
ta raamatuSfa puputaan. Nälällä fiufatut eläimet fpömät faitfi 
repumarat ja ppfpmät fuitenfin laipoina tuin luurangot.

(Samoin on nältää näpneen pemojentin laita. Cnto mitään 
jiitä ppötpä? Sen plläpito, olioonpa je ruofa, jota jille anne* 
taan, tuinfa mipeliäistä ppmänjä, ei tule airöan mäpätt malja* 
maan, jota mastoin tpö, jonta je toimittaa, ei ole juuritaan ar= 
moista. SBetomoima näet riippuu jiitä, tuinfa mapmat ja fepit* 
tpueet lipafjet omat. SoS jiiS pemonett, pitfälliStä nältää fär= 
jittpänjä, on tullut laipafji ja lipafjet omat fuiptuneet, mistä faa 
je filloin metomoimaa?

S e  mäfpp fuormaa metäeSfään ja joutuu jilloiit ppmin 
ujein julman foptetun alaifeffi. äJtutta eipän ruoSfimijeSta pe* 
mofeit moimat tijäännp — päinmaStoin — maan femmoineu me* 
nettelp ojoittaa ainoastaan ajajan raafuutta, josta fen ppmänjä pänet 
moiji ja pitäijifin jaattaa oifeuben fäfiin.

9JtuiStafaamme jiiS, että maSta jilloin, (uit annamme 
eliiteillemme vamitjetuaa vuotaa enemmän, tuin 
mitä ne jotenfnten tullaffetifa toimeen tavtoiifetoat,
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faanttne niiltä fortcan tulon, ottoon fe fitten tipaa, tähtiä, 
maitoa tapi roetorooimaa p. m.

(gläintiä et pibä mpöSfään pitää tiian lipamina, niittfuin 
nfein pmmärtämättömäsfä pproäntaptoifuubeSf a tapahtuu. 8ipo* 
cSja terroStuu ufeaSti raSroaa napan alle, titi munuaifia ja fp= 
bäntä fetä lipasten ympärille ja tipaSJpiben mätiin, mitä tefee 
juurta paittaa makaatte liitunnotte. Magmasi ja olemien ti£?aöfpi= 
ben roapaa tiitunto on piitä maifea tuin ipmifenfin, jota fuureSfa 
mätijoufoSja fotee pprtiä eteenpäin.

(Erittäin tamaUiSta on fpöttää oriita tiiatji. 9ie feifomat 
taiten päimää taistoina täpten jeimen ääreSfä ja fpöroät aifattja 
futnfji enemmän tuin ruumis maat». Säästä tulemat ne ruumiit* 
taan tiian raSfaiffi, faamat juuren maljan ja patfun tantan, jo* 
ten peitot, tepittpmättömät jalat rajittumat liiasta painosta ja 
niinmuoboin petpoSti turmeltumat, marfintin jos pilttuun perman* 
to on epätajainen ja ptön tatteina..

kuoren farjan ruoftimifeSfa tulee otta pproitt tartfaamai* 
«ten. Sun niiben pttäpito maljaa, itman että niistä jaabaan min* 
fääntaiSta tuloa, ollaan tamatlifeSti liian taipuifia mäpentamään 
peibän ruotanja; feiffa, jota ofoittaa, että «toimesta totffu puut* 
tuu." Samatta tamatta tuin puotteuStoa ratennettaeSfa fitte enfin 
on roaproa perustus taStettama, Jarnoin nuorelle elu-
fa Kelin aulaa ItjKälfi ratoittloa, jolla fe jo alulla 
allaett lel)ittt)ifi Hailin puolin. Suta aifaijemmin eläin 
faapi rooimaltista ramintoa, jitä fuurempi on maitutuS. SGBarja, 
jota maStaifuubeSfa fepittpp 1 7 *  metrin (10 forttetin) pe* 
mofetfi, on enji etomuotenaan puomattn fasmaman noin 37 
fenttimetr. (15 tuumaa), toijena ainoastaan 12 jenttimetr. (5 
tuum.), fotmantena H fenttimetr. (2 7* tuumaa), neljäntenä 2 7* 
fenttimetr. (1 tuuman) ja miibentenä ainoastaan 1 , 2  fent* 
tim. (7 *  tuum.). 3oS fiis marja enji faSmuaifanfa niutattaruo* 
atta elätetään, feifattuu fe faSmuSfaan, jota ro ali in to ei maSfebeS 
ote autettamiSja, maitta eläintä runfaaStifin ruotittaijiin. @e 
tulee fentieS faitniimmafji ja tiparoammaffi tuin nältää näpbeS* 
jään, mutta fe juuri roaurio, jonfa rttnmiS faSroaeSfaan färji,
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on formaamaton; rinta ppfpp faitaifena, lautanen fapeana {a jprf» 
fänä ja toimet faSroamat pitfiffi.

Sama on mafittainfin laita. Shttt nautaeläin ilman tar» 
peellista liifuntaa fuurimman of an elämäänfä toiettää umpinaifiS» 
!‘a ja fuumisfa pipatoiSfa eli nametoiSfa ja fitäpaitfi on valotettu 
ttmejittain fefä runfaaSti Ippfämään että antamaan ramintoa fifi» 
öillenjä, niin on tästä päitoän feltoää, että fen ruumiimooimat 
lomin rafittutoat. 3otta eläin tästä puolimatta ppfpifi tooimiS» 
faan, on il; a n mälttämätöntä, että fe jo nuoresta alfaen jaa tar» 
peeffi ramintoa.

28aSta fpntpnpt marfa faapi luonnon toiijaait fäännön mu» 
faan entäitfä maiboSta erittäin terroeeöifen ratoinnon, jota fe naut
tii mäpitelleit fen mutaan, luin näitä maatii. Soijin on »afitfa» 
paran laita, jota, futen tunnettu, elätetään fiuluSta juottamalla* 
Seprniä Ippfetään taioallifeSti faffi, torfeintaan folme fertaa päi» 
toäSfä. Säilä pitfällä mäliajalla tulee toafifan totoa näitä, niin 
että niellä potfii ferrallanfa liiaffi paljon, mitä tuottaa fille toat» 
fan tipuja ja ufein fuolemanfin. Samoin fäp, jos toafifalle an» 
itetaan fplmää ja toaitta »äpäfenfin papapfoa maitoa. Hpllitfi 
ei fentäpben taibeta puomauttaa tarpapiifoja fiitä, että mitä tar= 
fimmiit puybibtatoat maitoa£tioita, mtclmttnmin 
(uumatta tuebettä ja lipeättä. Samaten otoat tinatut 
läffiaStiat pibettätoät fopitoimpina, fiHä joS toäpäifenfin maitoa 
jää puufinlun faumoipin, niin mprfpttää fe fopta aStiaSfa oletoan 
maibon, ja toatfafipu on melfein toälttämätön feurauS tästä.

Ipptoin ebullista on mpös, että eläimet raoittaan määrä
tyittä ajoitta, fiHä rno’an fulaminen täp fen lautta fäännölli» 
feSti, jonfa täpbeit näitä ilmaantuu aina famaan aitaan touoro» 
faubeSta. Sentäpben tulemme fäpbeSfämme tatoallifina vuota» 
aitoina itaroetaSfa eläinten letoottomunbeSta ja mpttoinnästä fiipen 
täfitpffeen, ettVi niille laifinfaan ole yfjbetttcfctoää, 
milloin jaatoat ratointonfa.

.petoofella on pieni mapa, jota toetää noin 8 litraa (3 
famtua) toettä. Sentouoffi fe ei tosittaan, famaten tuin lepmä, 
ppbelfä fertaa foota fiipen fuuria määriä forfirepuja. 2 filoa
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(5 U) Reiniä riittää pemofetle ruofa-ateriatfi. Jäm ä ei fuiten» 
taan anna fille tarmittamaa rooimaa eitä feStämppttä, maun tulee 
fen fitäpaitfi faaba runfaaSti fauroja. ©e on mpös ujcintmiu 
ruofittaum ja on fen fitäpaitfi faatama tarpeeffi pittä ruo= 
ta=aita. Jä tä  ufein laimintpöbään niinä muobenaifoina, joina 
pemonen on fomaSfa tpösfä, efint. fefantoa matmiStaeSfa. 9)pben ruo» 
fatunnin ajalta ennättää fe tuSfiit potfaiSta ruofanfa ja menee 
fopta fen perästä täpfin madoin tpö^ön, jota feiffa on letoin maa» 
rallinen, foSfa eläimet fen tautta ufein faamat äpfp» eli lettitaubin. 
©en muoffi otifi paras antaa pernojen jpötpänfä temätä mielä J/ 2  

tuntia. JäpbettifeSti ennättääffeen purra ruofanfa tarmitfee fe 
1— i  V* tunnin ajan. Siiman fopta rastaasta tpöstä tultu» 
aan ei pernojen tule faaba jpömistä, marfinfaan ei mäfirepuja, 
maan tulee fille enfin antaa mäpäinen ,,pupaltamiSaifa."

SOtuutotfen toifeSta rehulajista toifccn pitää ta= 
paatua maromaSti, f. o. mäpitellen, marfinfin filloin tun peitosta 
ruofinnaSta on muuttaminen moimaffaafen.

Diepumäärä riippuu monista feifoiSta. Jarpeeffi fpötettp 
lipama eläin faipaa mäpemmän ruofaa tuin laipa. ÄomaSfa tpoS» 
fä fäppäj pemonen, tepmä parpaana Ippfpaifaitanfa, fasmama nuo» 
ri eluffa ja fpöttöraamaat tarmitfemat runfaaSti niäfirchuja. 
©analla fanoen niitä on aina anucttama, tun fuurcmpia 
maatunut jia afctamme riutoillemme.

Si ote aina peippo määrätä, paljonfo pernojen tulee faaba 
fauroja päimäsfä. 9iiitä annetaan fen mutaan, mitlaifeSfa lipaSfa 
fe on. 3oS pemonen liiaffi lipoo, niin on jofo ruofinta pien run» 
faS tai tiifunto liian mäpäinen, ja päin mastoin taas, jcS fe laip» 
tuu. SMemmiSfa tapanffisfa on ruofinta järjeStettämä tar= 
peeu mutaan. 8 V* filoa (1 8 8 )  peiniä ja 5 V2 litraa (1 
fappa) fauroja riittää moneSfa fupteeSfa pemofelle tarpeeffi ppmin. 
8ppfpnauboille lifätääit tarpeen mutaan rnofintaa parpaana maito» 
aitana, f. 0 . filloin tuin parpaiten maffamat rnofarepunfa. 8ep» 
mille moipi antaa 1 lU fil. (3 8"), forfeintaan 3 fit. (7 
8 )  mäfirepuja päimäsfä, riippuen fuiten fin fiitä, tppbp»
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täänfö teStinfertaifeeu tuloon roai teimotaanfo mitä torfeimpaa 
maitoit tulesta.

3te$u-Hintti*

;Wuot)0 . pänfö= ja ppmin ojitetutta maatta faSroaa pie= 
noteptistä ja erittäin ramitfemaa ruohoa, jota on marfin fopima 
pemoStett mofinnaffi ja josta ne tulemat moimatfaiffi, feStämiffi 
ja mirfeitfi. 3llanfo= eti mefiperäifittä niiteittä [itä mastoin taS* 
maa ruopo fptlä repemämpää, mutta fomettuu fuitenfin etupääsfä 
nautaetäimitte, jota mastoin fe tefee pemofet meltoiffi ja taiSfciffi. 
Sampaille tuottaa fe ufein mefitaubin, josta tuoleina moi feurata. 
Sun eläimet itfe faamat matita, fpömät nautaeläimet fuurempi* 
ja farteampiteptifiä faSmia, pemofet pienii ja pienoteptifiä, lampaat 
taas fpömät fitä, jota ifommitte fotietäimitte on liian tpppttä. 
©enpätäpben onfin ebuttista muoroittain fäpttää taitumetta eri to* 
tietäimiä.

gietoonen tpttä moipi elättää itfeänfä taitumetta, mutta täp= 
tpp fen fittoin ruofaa etfieSfään mettein foto ajan otta apferaSfa 
tiiffeeSfä. 3eS fen fen opeSfa pitää fäpbä tpöSfä, fututtaa fc 
liiaffi paljon moirnia; fe tulee peifofft ja pifoitee mäpimmästäfin 
ponniStuffeSta. ©itiöin on äimän mätttämätöntä antaa pemofette 
tifärepuiffi fauvoja.

Ufein tapaptuu, että pemofitta on liian tpppt taula tapi 
niin fovfeat jalat, etfeimät ilman rafttuSta pllä mopoon. ©em= 
moifet eläimet moimat parpaimmattafin laitumella färfiä nälfää ja 
omat fentäpben tatlisfa fpötettämät.

SBipantarepua, marfinfin apilasta ja mirnafauraa, eläimet 
fpömät mielettään, jopa apmimatlafin. 9täitä repulajeja täptpp 
fentäpben äpfpit mälttämifeffi mavomaSti antaa eläimille, itiinpä 
ei pibä fpöttää niitä testeinä, fuumentuneina eitä lafaStuneina. 
parasta on fefoittaa filppuja mipantavepuipin ennen eteen anta=
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mistä ia niittää terratta maan päimän tarpeeffi. SlpitaSruofinta 
maifuttaa metfein aina mettoStnttamaSti tjemofiin. «Sangen maa= 
raitista on laSfea nätfäifiä nautaeläimiä retjemätte apitaSmainiolte, 
joSfa ne tjetpoSti moimat fairaStua puljuttuStautiin, erittäinfin jcS 
ruoljo on lasteista.

h e in ä t  omat faitgen termeettifiä fotietäimitte. DJiitä en= 
nemmin ja pifaif emmin ne tor juufeen otetaan, [itä enemmän fifäl= 
tämät ne ramitfemia aineita. §einäntefo on tapahtuma fittoin, 
tuin tjeinä partaittaan tuftii, jottoin fittä on mitjeriä märi, futoi= 
ne tuoffu ja ramintoaineet tafan jaettuina faitfiin faSminofiin. 
SoS ruoljo masta fuffimifen jätteen niitetään, feväptpmät partaat 
ramintoaineet fiemeniin, jotta niittäeSjä ja forjattaeSja marifemat, 
joten ei jää muuta jätjette tuin maifeaSti futamat torvet. 3oS 
teinät omat pääsfeet fuumenemaan ja torjuu on tapattunut ja* 
teifena aitana, pomefytumat ne petpoSti ja menettämät jnureSti 
ramitfemaifuutenfa. tpeinäiit armo [riippuu, fitäpaitfi jiitä, mitä 
faSmitajia ne omat. SlpitaSpeinää pibetään partaimpana, fitä 
tätinnä nurmitättiötä (timotei) ja ttmää niittptjeinää; fitämaS* 
toin tienemät farateinät tnSfin otfientaan armoijet.

tpemonen on ppmitt matifoima, mitä teiniin tulee, jota ma8= 
toin tetmä tppttjp puonoimpiinfin; fittä näet fun on fpfp ppmäf= 
feen fäpttää farteimpiafin retuaineita. OäStä fetmästi tuomaa, 
että partaimmat teinät omat temojette annettamat. 9täitä fen ei 
fumminfaan tule faaba äimän fuureSfa määräsfä, toSta je fen 
lautta tulee ifomataifetfi ja raStaStentifetfi.

äSaiffapa niinmitoboin ei ote ebuttiSta mottia fotietäimiä 
ptfinomaifeSti teinittä, tulemat ne niittä fummintin täpbettifeSti 
toimeen, mitä ei tapatbu niitä otjitta ruotfieSfa. fDioneSti tpttä 
nätee tatonpoitain nametoisfa letmien foto pitfän taimen elämän 
paljaista oljista, mutta mittaista elämää ne fittoin miettämät ja 
mintänäföifiä omat ne femäättä utoS pääStettäeSfä? Oljet fifät* 
tämät main mätäifen ramintoaineita, mutta fummintin fen merran, 
että fannattamat tulta forjuufeen otetuiffi. fftiitä fpötetään cbut* 
tifimmaSti fitppitna, fiten femcntääffecit eläinten juurta maimaa

2
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tämän fitfeän repun pienontamifeSfa. Sitäpaitfi tulemat mäfire* 
put filppujen feaSfa annettuina täpbetlifemmin ^ureffxtuiffi.

töcrttecmtjarrct omat ebullifimmat fpöttää lampaille.
SBiljalajeiSta omat faunat fopimimmat fotieläinten vuo= 

tintaan, ei maan fentäpben, että ne riittämästi ja fupteettifeSti 
fifättämät faiffi tarpeeltifet ramintoaineet, maan mpös fiitäfin 
fppStä, että niiben fuoret maifuttamat termeellifeSti tiitjoittaen 
eluffain fuoliStoon. 233anpoille pemofille ja puonopampaifille mar* 
foiöe annetaan faurat muferrettuina tai furmottuina; nauhoille 
fitä mastoin jauhettuina. 3toS pemofet nielemät faurat fofonaifi* 
na niin moibaan tätä haittaa poistaa fiten, että filppuja fefoite* 
taan faurojen jouffoon.

Sofonaifet rnfiit ja ofirat omat fangen maarallifia fpöt* 
tää, feSfa ne paifumat ntapaSfa niin, että eläin niistä moipi hai5 
jetafin. Samaten maifuttamat ne nfeiti äpfptaubiu, jonfa tähben 
näitä miljalajeja ei juuri laifinfaan tule antaa pemofille. ^Jaitfi 
fitä f e harmein on ntiffifään ebuffi fpöttää rufiita tahi ohria 
elufoiöe, foSfa nämät miljalajit ihmiSraminnoiffi fäptettpinä omat 
niin falliita, että niitä tamallifeSti ei muuten anneta eläimille fuin 
jos omat ruostuneita, homehtuneita tahi hallan panemia tahi jos 
fifältämät pärfäjpmiä, ja femmoifina ne eimät fuinfaan ole ter* 
meellifiä eläimillefään. Spria ei faa millään muotoa muuten 
fuin pienoffi jauhettuina tai imellettyinä täyttää eläinten raminnoffi 
Sifoja lipotettaeSfa omat ne oimallifet ja antamat fuuremman 
hpöbpn fuin muille eläimille fäptettpinä.

SuomeSfa pemofet merrattain parmoin fairaStumat äpfp* 
tautiin, luultamaSti fentäpben, että niitä täällä etupääsfä fpötetään 
fofonaifilla fauroilla, eifä niinfuin ulfomaiKa faifenmoifilla repun* 
fefotuffilla.

“ etpä on ppmin ramitfema ja helposti fulama ramintoaine, 
jonfa täpben f e on termeeGiStä tipeille ja peitoille pernoille. S e  
on mpös mufamaa matfaemääffi, jolloin ei ole aitaa fptliffi fpöt* 
tää pemoSta. Sauraleipä on termeellifempää fuin paljaista ruis* 
jauhoista leimattu. Sijan pitfään leipä fuitenfin maifuttaa mel* 
toStuttamaSti. Jpcmeptunut leipä on mapingollista.
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Sefe en parempi fäpttää nauhoille fuin pemoftHe, jotta fe 
panee »etelälle. Semmoifille pemofille, joita pffinomaan fpöte* 
tään peinillä ja lautoilla, on lefc-juoma termecllistä, fillä fui* 
maSta ruofinnaSta faamat ne ufein taipumuljen umpitautiin.

^ n u h o ju o m a  on piimällään termeellistä peitoille ja ti* 
peille elutoille. Splrnä mefifin paalenee, joS fiipen ripottaa fou* 
rallifen jaupoja.

3mirifae<tt»ia fpömät laitti fotieläimet ppmin patuffaaSti, 
mutta ne maifuttaroat uloStuttamaSti eimättä juuri anna mitään 
tuntumaa moimaa.

SiRoiliaifct omat pemofille paras perffu.
d jtjfa fu t omat erittäin ramitfemaijia, mutta liian tai* 

liitä, 'liiiben fäpttäminen riippuu fotonaan miljan pinnasta. 
«Samoin fuin lefeet, omat öljpfafutfin fomelijaampia nautaeläin* 
ten ruofinnaffi.

Juon tuoStafin tulee eläinten faaba mäpäifen fttoloja. 
Säärin  toti on fefottaa niitä juomaan, fillä eläimet janoa fam* 
muttaeSfaan ottamat fifäänfä niitä pii tarpeen ja moimat fiten 
tulla mprfptetpiffi. 13araS on, että eläimet nuolemalla faamat 
nauttia fuoloja mielenfä mutaan. Siiat fuolat fpnnpttämät fomaa 
janoa. Jä tä  faa mpöS aitaan lämmin ilma ja foman liitteen 
maifuttama pifoileminen. 3oll’et tätä janoa fammuteta, maifut* 
taa fe mapingollifeSti ruoan fnlatuffeen. Saarallista on funt* 
minfin jääfplmältä mebellä juottaa pemofia, fun ne omat pififiä. 
Saromaifinta on fentäpben panna peinätuffo mefifanfoon, tai jät* 
tää luotaimet pemofen fuupun. Jämän fautta fe main fulautfit* 
tain moi imeä mettä fifäänfä. Soma läpbemefi ei ole niin fo= 
melijaSta juomaffi fuin mirta* ja järmimefi. föiäbäntpnpt mefi 
on felpaamatonta, jota mastoin eläimet, merfillistä fpllä, eimät 
farta famista mettä.



II.

Szotiefctinf emme tatti = ja naroetfa= 
rafterotuftfef.

2)fjinfertaifinta olift pitää fotietäimemme foto touoben ui
tolla laitumella. @e toäpeittäifi paljon poitotuStannuffia ja toai» 
»oja. Suitettiin on tämä meibänl popjoijeSfa ilmanataSjammc 
tpftänään mapbotonta, fittä eläimet pitfän ja totean talloen potta» 
fe«fa nääntpijitoät fefä »ituun että nälfään. ©entäpben »aatii 
oma etumme ja puolenpito eläinten tertoeenä ppfpmifeStä, että ra» 
lennämme niille fuojat niin mutatoitfi, »aloifilfi, tämpöififfi ja 
raitisilmaififfi että ne ilman paittaa tooitoat niiSfä oleskella fuu= 
remman ofan touotta.

9$apa fpllä otoat eläintemme taltoimajat toietä oifein juotu» 
teltatoatla fannalla, joten niiben parantaminen on ipan toätttämä» 
tön. Söpöni on fääStätoäifppbeStä rpptpmättä mipintään toi» 
miin talli» ja natoettarafennuStenja parantamifelfi eitä ajattele, 
että) pänj joutuu pätoiöön, luit etäimenfä eitoät meneStp ja tun 
tapaptuu fonnettomuutfia, jotta tarfoituffenmutaifella ratemtuSta» 
»alla olifi tooitu tarttaa. SToifet taas eitoät paljoa toälitä etu» 
toiStanfa eitoättä jiitä pibä lutua, onto niiben olo pptoä toai puo» 
no. §e tpptptoät fiipen, mitä on ollut tapana ifäin ja efi»ifäin 
aitoina.

©euraatoat efimerfit tuitenfin feltoäSti ojoittanetoat, miten 
toapin.qoltiSta on, ett’ei pibetä puolta pptoiStä talleista ja itatoe» 
toista. SBuoteett 1836 noufi tuotetoaifuuS 9ianSfan fotatoäen pe» 
toofisfa 180:Stä 197:ään tupatta topben touobeSfa. j_SQ3. 1836—
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1845 fairaStui 51 pemoSta räfätautiin. Sallien uuhestaan ra* 
fentamifen jätteen m. 1846 mäpentpi fuolemaifuuS ja taubinfop* 
tautfet niin, että feuraamina 13:na muotena tuoli muofittain main 
48 pemoSta tuhatta fofjti, joista ainoastaan 21 oli tapaellut rä= 
tätauti, maiffet mitään parannusta ruotinnan ja poibott [uuteen 
teptp. (gngtantitaifisfa ratfupemoistalleisfa, joisfa termepben poi* 
to enemmän on huomioon otettu, tuoli piimältään muofittain 20 
paifoilte tupanneSta.

(Sräällä fuuremmalla maatilalla maaSfamme tuoli terran 
8 faunista ia upfeata mafiffaa, jotta jo olimat 3— 4 fuufauben 
manpoja ja joitten fiitä fppStä ei olifi pitänpt oleman äimän arfoja 
mäpemmille muutoffille ruotinnan fupteen. ^aitalle futfuttu eläin* 
lääfäri puomaji tutfieSfaan navetalla oleman alaman, termepbelle 
mapingollifen afeman, fun mettä läpellä olemalta tuffulalta totoontui, 
tuohen mufananfa mäbäntpneitä aineita läpeifeStä lantatarpaSta 
permannon alla olemaan fuoppaan. Särnä fuoppa tppjennettiin näistä 
termepbelle maarattifiSta mäbänteistä ja nametta pupbiStettiin puo= 
letlifeSti, jonfa jälteen fuoppa täptettiin tuimalla fuomullalla. Sun 
tämä oli teptp, ei fuolemantapauffia enää ilmeStpnpt.

Peenfä malituffet enenemistään enenemät fiitä, että raa* 
maSeläimiSfäntme peljättämäsfä määräsfä ilmeStpp npstprätauti 
(tuberfuloofi), jonfa lemiämifen fpp ennen faiffia on etfittämä um* 
pinaifisfa ja termepbelle mapingoHifiSfa nametoisfa.

3oS luomme filmäpffen muutamiin talonpoifaiS=tatleipin ja 
namettoipiu, niin emme juuttaan fabepti eläinrauffain oloa niisfä. 
SamallifeSti omat närnät rafennuffet liian lämpimät ja pieStämät 
fefä niin matalat, että fifään menneSfä pää moi folaptaa lateen. 
3oS mallitfemaSfa pimepbeSfä jotafin moipi erottaa, niin puomaa, 
etfä feinät maitlinaifen ilrnanmaipbon tafia omat paffuSfa pomeeS* 
fa. Samaten lämpö, pifinen ja papentunut ilma maituttaa pai* 
tallifeSti eläinten ruofapaluun ja termepteen.

Salmen ja Suojärmen pitäjiSfä, joisfa fimiStpS äimän mä* 
pän on moittanut alaa, omat nametat mieläfin puonommat. ©iet* 
lä afumat fefä ipmifet että eläimet fantäSfa rafennuffeSfa; ebelli* 
fet plä* jälfimmäifet alaferraSfa. SBarmaanfin on jofu feffinpt,

r
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että tattianmeto tutee eStetpffi f en fautta, että nametaSta tutemat 
pöprpt pitämät lattian tämpcifenä.’ ^äimätt fetmää on, ett ei Unta 
afuinpuoneeSfa moi ppfpä raittiina, fun taafut mapaaSti pääfemät 
puoneefeett muun muaSfa täinen fautta, jofa on teptp permantoon 
tifameben ja mieläpä taSten tuonnottifien tarpeibenfin taSfuffi.

§emoStattit eitoät ote paljoa paremmat. Siian tameaffi fä* 
mift täSfä tuetetta faiffia rafemtuffeSfa töptpmiä toifoja. Sallin 
amaruuS on tamaltifeSti pien mäpäifeffi fupistettu, jonfa täpben 
pilttuut omat (iiaffi aptaat, joSfuS main 1 metri 20 — 30 fenttimetriä 
letoeät. pemonen fiitä fppStä ci moi maata fptjettään etujalat ojen= 
nettuina. pilttuun permannolta on liian jprffä fattemuuS, jotta pe* 
mofen on paffo feifoa attepäin nojutuitta etujaloitta. Särnä ojett* 
nettu afento papenee mictä enemmän, fun pilttuun tattia on fitä* 
paitfi äimän tpppt, joten pemonen tafajatoittaan feifoo 13— 15 fent= 
timetriä atemmaffi permantoa fijoitetuSfa mirtfafouruSfa. ©enpä pe* 
mofen tutee otta lomin mapmajatfaifen, jota ei ajan pitfään fem* 
moifcSta afemtoSta mapingoittuifi. §cmonen, fun tottuu feifomaan 
attepäin nojatuilta etu* ja taaffepäin ojennetuilta tafajatoitta, par* 
jaantuu ottamaan tpppitä aSfeteita ja tutee] fttäpaitfi määrä* 
potmeffi. loinen fäptännösfä otema mapingottinen tattien fifuSta* 
mistäpä on fe, että peinäpäfit afetetaan liian forfeatte, jotta pe* 
mofen fpöbeSfään täptpp otta furfotuffittaan, jofa afento ajan pit* 
fään on mäfpttämä. ©imumennen täSfä mainiten on fe epfä 
fppnä ©uomcn pemofen nisfajänteen tppppteen. lautan fopoami* 
feSta painuu fettäranfa alaspäin ja pemonen muoboStuu notfo* 
fetfäifeffi. Sallin pirneps on tamattifeSti paittana pemoSpoibotte. 
Siiiben fitmät turmeltumat pifaifen maton maiptetun täpben, mar= 
finfin femättatmetta, jolloin ne pimeästä ppfäffiä tuobaan päifäi* 
femään päimän matoon. SOluutamia tatteja ei ote taifinfaan fi= 
fuStettu; pemofet feifomat niisfä fuuren fitpputiinun pmpärittä, josta 
ppteifeSti nauttimat ruofanfa. Semmoinen tapa ei ote feputtama, 
fittä ufein fpntpp riita, josta potfimiSta, meripaamoja, mietäpä 
tuunmuferruffiafin moipi otta feurauffena. $un pemofet omat 
ppmin tottuneet toifiinfa, moifi epfä ppbeSfä fpöminen fäpbä taa* 

* tuun, mutta, futen tunnettu, on ufeitt talonpojitta tapa maiptaa
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pemofianfa, joten fepu manpojen ja maStatutleitten mälillä ei ote 
äimän' feputtama.

Omet tatoatt mufaan tekään litan matalat, jonfa taaten 
fuurepfot petoofet pelpoSti moimat Itiötä nisfanfa etoen pläfama* 
taan ja mäliSti ruhjoa felfänfäfin.

Sampaiben toptalo ei mpösfään ole fabepbittama. (Snimmäf= 
feen otoat ne fantaSfa puoneeSfa ftfojen ja toafifoiben fanSfa, fui= 
teniin fijoitettuina criffeen aptaafeen farfinaan, joSfa niiben on 
paffo feifoa fomaSti toteen futlottuina, päitoän toaloa näfemättä. 
(Sioille on täsfä fupteeSfa langennut onnelliftn arpa, pe fun fefä 
fefäifin että talmifin nauttimat enemmän mapautta. Ufeitt näp* 
bään niiben niin letoin veli* luin lärrilelinlin ailana tonlien fa= 
moatoan pitfin maantietä felä mäliSti loetteletoan nopeuttanfa opitfe 
menetoien pemoSten fanSfa. Säten ppfpmät fiat termeinä, mailta 
ei tummintaan aina, fiöä ne määrinfäpttämät mapauttanfa fpc= 
bätfeen efim. ihmisten ulosteita, jotta, joS ftfältämät peifimateja, 
fpnnpttämät fiemeniä läSftin. 3tfe fitoläätti on äimän altuperaiStä 
laatua, Jarmoin tuima ja pupbaS.

paljon furjempi on eläinrauttain olo, tun omat jontun lei* 
jen, fäfitpoläifen p. m. puoStaSfa. (Sullottuna joponfin aptaafeen 
toppiin täptpp niiben, jotta fnmmintin fuureSti pitämät puhtaasta 
ja tuimasta matnufijaSta, alinomaa maata märäSfä, termepbelle 
maphtgoHifeSfa lätäfösjä. Siitäpä fppstä fiat ufein färfimätfin 
punapottetta (fitaruttoa) ja muita tipuja, jotta omat fppnä niiben 
juureen tuolemaifuuteen.

(SbeUä olema felitps antanee lutijatle tarpeeffi felmän fu= 
mautfen fiitä, että eläinten afnmutfet piimältään omat mitä fur= 
jimmaSfa tilaSfa fefä että eläimet niisfä eimät moi meneStpä ja 
fäännöHifeSti mauraStua. SarfaStafaamme läpemmin, mitä olifi 
ieptämä, moibaffemme miten mapbollista tppbpttää ntufamuubenja 
termeeHifppben maatimuffia.
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êmostani.
SDtiSfä »apaaSti luottaan »alita, otettafoon tallille jofu pie» 

neliä fuffulatta fijaitfetoa paiffa ja tafoitettafoon ntaa niin, ett’ei 
lantatoettä tai muita »eteliä aineita feräpbp tallin lattian alle. 
£äpteaineina fopii fäpttää fa»ea, jofa titoiiffi fullotaan ja jonta 
päälle ajetetaan tiilifitoiliuSfaleita, farfeata foraa p. m. @itä= 
»aStoin täptteeffi ei»ät leipää multa, fapajaupot tai muut faS= 
»ijäännölfet, jotfa »oi»at olla fppnä tautien letoiämifeen. Jpifi» 
neit talli on tertoepbelle pp»in »apingotlinen, jonfa »uoffi !ui»a 
perustus ott tärkeimpiä eptoja fen raittiina ppfpmifeffi. Jtimi= 
ialta  on forotettaioa maata plemmäffi, jofa feiffa on erittäin 
puomiooit otetta»a puutalleja rafennettaeSfa, foSfa alimmaifet pir» 
fiferrat muuten pelpoSti mäbäntptoät. h e in ä t  »oitaan tepbä 
monettlaifista eri aineista. Säptänntfllifemmät fumminfin o»at 
f ji t t e t ,  joita ufeimmisfa paifoisfa maaSfamme faabaan puolealla 
pinnalla ja jotfa fitapaitfi o»at tarfoituffenmufaifia. §irret »oi» 
taan rafennettaeSfa afettaa jofo ristiin päälletysten mafaamaan 
tai pystyyn feifomaan. £)ätätilaSfa faattaa lauhoista »almistaa 
oifeiu fäytännöllifeit tallin, joS tepbään faffinfertaifet feinät 15— 
20 fenttimetriä (6 —8 tuumaa) erilleen toifiStaan, jofa »äti täy= 
tetään fapajaupolla. Stämmöifet feinät ei»ät tietysti feStä pitfiä 
aifoja.

«alueita, faunalta ja taucrloi^ta »oipi rafentaa 
fangett pp»iä talleja. 9te o»at erittäin pal»at, lämpimät ja 
fomat fefä famait näföifet fuin fäännöIlifeSti rafennetut ja rapa» 
tut fi»irafennuffet. @ a»i ja fanta fefotetaan fatoimpllpSfä ja 
pannaan ferroffittain fanerluiett fanSfa »ormuipin, mifä fefotuS 
pp»in fullotaan. ©emmoifet fa»irafennuffet o»at jo tätä nyfyä 
paljon fäytännösfä Uubetlamaalla ja ppäti itäpbään famanlaifia 
rafennettaman —  Tiilitalli tulee melfoifen falliintmaffi ja pp= 
fyy fumminfin paljon foSteampana fuin puinen ja fa»inen. 4pat= 
maa fitui ja julatu^uumn tuona tuottamat paittoja fen* 
fautta, eitä feinät talmiaifana o»at fplmiä ja pififiä ja fiitä fpps» 
tä temepbeue »apingollifia. 3lma femmoifisfa talleisfa tuntuu 
fellarimaifelta.
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$Öälifatto on otetta tittiS ja lämpimän pilatta, joitta ttuoffi 
fe onfin teltatta fapbenfertaifeffi; alimmainen, jofa naulataan furfi= 
pirfien alle on faumoitettatta (pontattatta) ja ptimmäinett, mitä lpö= 
bään mainittujen pirfien päälle, on terättä paffuiSta lauhoista. 9)f= 
finfertaifen ttälifaton alla on tpöläS pitää pettofia puptaina, foSfa 
filloin pölpä lalfaamatta toaluu tattiin ullafoSta. ©itäpaitfi ei 
tallin papentunut ilma pääfe tipeän ttälifaton läpi pläfertaan re= 
puaineita papentamaan. —  ftaton forfeuö permannosta lu= 
fieit ttaiptelee 2,7— 3 metriin (4 — 5 fppnär.) ja, joS fuuri
jouffo pettofia on tattiSfa, niin tepbään fe ttietäfin forfeammaffi. 
torfeiSfa talleiSfa ppfpp ilma puptaampana, mutta ne ottat fotoilla 
talttipaffafilla liian fplmät.

Cluct, joita ei tule afettaa pohjoispuolelle eifä molempiin 
päipin, foSfa filloin riStittetoa fpntpifi, tepbään toäpintäin 2,io 
metriä (3 */* fppnärää) forfeiffi ja 1,5—1 ,20 metriä (7 fort.— 
2 fppn.) tetoeiffi. $araS on tepbä ottet faffiofaififfi, joista plä= 
puolisfon ttoipi fauniilla fääHä ilmantoaipbon täpben jättää aufi. 
5ie fiinnitetään niin, että pläfarana jätetään toäpän pitemmälle 
alimmaista. Jämän fautta ne pelpoSti aufenetoat feljälleen, jol= 
loin ei ole peltoa, että peroofen lanteet folaptattat otteen. JäStä 
fe näet ei ainoastaan pelästp, toaait faattaa mpöS fottin rutistua, 
ttielä niinfin papaSti, että lonffaluu ttoipi mufertua. Äaiffi Infot 
ja fäpit ottat niin afetettatoat otteen, että ne niin ttäpän tuin 
fuinfin tulettat näfptoiin. XaUiitouu» pitää oi=
feaStaan olla lattian tafalla otoen fifäpuolella, mutta ulfopuotella 
ttoipi fe olla 7 fenttimetriä (3 tuum.) plempänä maata.

3  f f uitat- Järfeimpiä eptoja eläinten meneStpmifelle on,
että talli on ttaloifa, fiöä petoonen ei ole, futen mpprät ja pöl= 
löt, luotu elämään atituifeSfa pimepbeSfä. ^imeäsfä fe menettää 
tarfan näfönfä, ercittaa eftneet puonoSti ja pelfääfin niitä, jonfa 
opeSfa fe faa monenlaifia filmäfipuja. Eläinten pengittäminenfin 
fäp ttitfemmin pimeäsfä. ©aio joubuttaa aineiben muuttumista 
ja enentää fiten loapingoHiSten faafuien erfanemista ruumiista
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leukojen ja näljän fautta. ĵSimeäSfä ruefapct hifin »alenee ja 
hermot peifontumat niin, että £>etuofet tulemal laisfoiffi. ©itä= 
paitfi on toalo mälttämätön itfe koiton ja puptaanapitämifen täp= 
ben; (itiä tufalapan on phneäsfä tpöSfennellä. ©entänen on 
talliin teltatta monta ja juurta iffunaa, jotta fe miten mahtoi» 
li«ta, olifi toaloija tulematta liian fplmäffi ja toetcifaffi. ^oraS 
on ajettaa iflunat pemoSten tafapuolelle, mutta joll’ei niitä niin 
fäp afettaminen, omat ne fuitenfht teptämät mäpintäin 1 , 7 5  met= 
viä (3 fpptt.) forfealle permannosta, jotta pemofet fuojeltuifimat 
riStimebolta ja auringon fäteet eirnät pääfifi lanleamaan niiben 
filmille. 611’ei tätä tooiba mälttää, omat iflunat toaruStetta* 
mat toaloifilla marjoStimilla. 3ffunoita pitää pelpoSti tooiba au= 
faista. lllfopuolifen farattat fijoitetaan pläfulntaan, jijäpnolifett 
taas alifprjään. ^itämme nim. mannana että toimeUinen pc= 
moSmieS talmiSajaffi maruStaa tallinfa fifäaffunoilla. @uoja= 
ilmoina jaamat iffunat olla pöt päimät raollaan, mutta fplminä 
ja tuulifina aitoina ne futjetaan, etenfin tuulen puolelta, fillä 
ristimetoa on aina fartettama. tarpeen mutaista ja fäptännöh 
liStä on, että itfunat tefän pelteeSfä otetaan pois ja jijaatt pan= 
naan puitteet, joipitt on parmaa langasta pinfoitettu. 9cämä 
marjoStimet eStämät färpäfiä fifään pääjemästä.

p e r m a n to  ©i ole taintaan ppbentefemää, mistä aineesta 
tallin permanto tepbään. ©en tulee näet omistaa ppminfin moit* 
ta ominaifuutta ©en tulee antaa pemofelle tafaifen ja fileän fei= 
foma= ja mafnufijan; fe et faa olla liiaffi loma eitä fplntä, mutta 
fumminfin teStämä fefä fitäpaitfi niin palpa tuin fuintin. 'tfSaitfi 
tätä fen ei tule fuluttaa fenfiä eitä lämäiStä mirtfaa. Ufeilla 
permannoilla on, lutuunottamatta eritpifiä etuja, fuuriatin pait* 
toja. 9iiin omat efirn. tamallifet fatufitmlattiat fplmät, fo= 
mat, epätafaifet ja liuffaat fefä täpäifemät mirtfaa, faaStuttamat 
ilmaa, fuluttamat liiaffi fenfiä fefä matfaanfaattatoat pelpoSti 
Ipöttipaamoja pemofen niillä maateSfa. Onneffi omat tällaifet 
permannot fangen mäpän fäptännoSfä. —  <Si ole filitetpistä ttmo= 
lufitotätäfään tepbpt lattiat paljoa paremmat. 9te omat ebeh 
lämainittuja fopimattomampia, foSfa pemofet niillä mieläfin pet=



27

pommin moimat liufaptaa. ©armälleen afetetut tiilet omat pien 
pätevät, fulutoat epätafaifeSti, eimätfä fauan ole felmollifia. ®e= 
meutti on fopitoa permantoaine fiinä fupteeSfa, että fiitä teptp 
permanto on tafainen ja läpäifemätön, mutta fitämaStoin on fc 
fplmä, liufaS ja fettfiä fulnttatoa. ©arnat rotat paittaatoat a£<= 
falttivcrnmntojntiit, maittapa liuffauten eSteeffi uurtojatin 
niipin olifi teptp. SDluutamin paifoin tiitetpt picffalattiat 
otoat ennen taittia ppljättämät. §>etoofet eiroät toei olla niipin 
fairoamatta ifoja tuoppia etujaloillaan, joten feifominen tappi tu= 
falatfi, taitto läpäifee piettä pelpoSti fetä foSteutta että ilmaa, 
niin että papanpajuifia faafuja airoatt pelpoSti faattaa fpntpä. — 
Satoallifet puulattiat omat enimmin fäptänncSfä. hiillä on 
ainatin fe etu että otoat lämpimiä, eitoättä ntpöSfään niin totoia 
tuin tiroilattiat. 9te olifitoat taifin puolin tarfoitutfenmutaifia, 
ell’eitoät tuluifi niin paljon eiroätfä imifi fifäänfä roirtfaa. Ottoonpa 
ilmanroaipto fuiitta ppmä tapanfa puupermaittoifeSfa talliöfa on 
fiinä tuitenfin aina ilma enemmän tai roäpemmän papentunutta. 
^Suupermanto ei Iestä tuin jontun fuufauben, ennentuin fe fuluu 
tuoppaifetfi ja otfat tai naulanpäät tulemat nätpmiin. itämät 
lattiat, maitta rafennettaeSfa otoattin peippoja, tulemat niinmuo* 
boin alinomaifen fovjaamifen täpben joffeentin falleiffi. 2)teiStä 
on 12 fenttim. (5 tuum.) pituifiSta ja tafaififfi fapatuiSta pirren eli 
lantun päistä tepbpitle lattioille annettatoa etufija ennen taittia muu 
ta. StfeStään pmmärvettätoä on, että joS tuufifimuifia pirren päitä 
täptelään, näiben pölttpjen täptpp olla pptä ifoja. paremmin 
teStäätfenfä omat pölfpt tertoaSfa tioitettatoat ja fitten tabottamat 
fementtipopjalle, jonfa päälle enfin on pantu 1 fenttim. ( l/* tuum.) 
patfu fantaterroS. liämä pölfpt moipi mpösfin latoa timiiffi ja 
fileäffi fullotulle fatoipopjalle. juntalla Ipöbään ne fitten faroeen, 
jota famaSfa tuntee liitetten mätiin ja estää mirtfaa fpmemmälte 
pääfemäStä. lattiaa fimetlään runfaaSti termalla. 9täinmnoboin 
pölfpt tuitenfin mätänetoät pitemmin tuin fementtipopialla. SDtiSfä 
metfää on fpltiffi, on pproin tatoaltista, ett’ei fäptetä permantoja 
laifinfaan, maan annetaan pemoSten feista hutien JjanmiUa. 
$leenfä emme tapbo puotluStaa tällaista metfän ja tpön paaSfuu*
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ta, mutta emme »oi fieltääfään, että fe muutamina fupteiSfa on 
tartoituffen mutaista. 3oS »aan pof)jatte pannaan ferroS fuitoaa 
fuomuttaa ja piialle tettitetään runfaaSti fmtfenpafoja, niin on 
pe»oSten fiinä jofjitin fopima olla. SemmoifeSfa tattiSfa o!e»a 
ilma tuntuu raittiitta; pe»ofet faa»at feiSta ja maata pehmeällä 
atufetta ja fa»iot muoboStutoat ppmiffi ja »aptooiffi, »armaanfin 
jaoista pufevtuneen pipfatt maifutuffeSta, jota on fa»iotte erino= 
maifen pp»ää »oibetta.

'iötcmärifourut. TOin paljon tuin mapbotliSta, on foe= 
tettatoa täpbettifeSti poistaa »irtfa ja faiffi »etelät tanta=aineet tat= 
tiSta, fittä jinne jätettyinä tetoittä»ät ne pian tertoepbette wäpitt= 
gotlifen pajun, mitä fitäpaitfi itfeätlä ta»atta tarttuu tattimieSten 
»aatteifiin. 2JtiSfä tanta»efi ei fuoraStaau tule pois imetytji 
runfaaSti pepfuja täyttämättä — pepfuja fäptettäeSfä o»at ppfty 
fptoäifet pep!u»uoteet puottuStuSta anfaitfe»at —  täptpp fe joptaa 
pois erityifiä touruja mpöten. 9täitä »oipi »atmiStaa monetta 
eri ta»atta. £a»attifinta ja epfä tartoituffen mufaifinta on afet= 
taa ai»ait pilttuun taa a»onainen fount, jotta täptpp otta fpttiffi 
(astua »irtfan pois »alumista »arten. S e  on ja fen tuleefin 
otta joffifin matalan, noin 3 — 5 fenttimetriä (1— 2 tuum.) fptoä 
ja 15— 20 fenttim. (6— 8 tuum.) te»eä fetä tafapopjainen. föou= 
run pitää toäpittäin pptpä permantoon, muoboStamatta mitään 
jprttää fpnnpstä. Sp »ä  »irtfafouru »oipi mattaan faattaa fuo= 
nen »enäpbpffiä peteofeit jatfoipin, fmt fe »apingoSfa fattuu aS= 
tumaan fa»ion »arpaatta fourun reunalle ja tuiSfaptaa. Xäm= 
moinen »enäpbpS tapaptuu petpoSti ja on to»in »aurallinen, joS 
pitttuun permanto, tuten ufein on taita, on 10— 15 fenttim. (4 
— 6 tuumaa) tourun popjaa forteammatta. (Sopimatonta on peit= 
tää fouru rei’ittä »aruStetutta lauhatta, fittä tourun »iruttami* 
nen, jota täsfä tapauffcSfa otift »ätttämätön, jääpi ta»attifeSti 
tefemättä, joten fouru muuttuu papimmaffi furalätäföffi. Grpäfäp» 
tännöttifet omat femmoifetfin fourut, jotta fapean ra’on fautta 
taSfe»at »irtfan alapuoletta otetoaan aufeaan tantafäitiöön, foSfa 
ne fpnnpttättät tattiatoetoa ja tuo»at tattiin töppfätoän pajun. $o= 
»in tärfeätä on, ett’ei »irtfafourua fuoraStaau jopbeta utfoitmaan
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feinään teljbpn latoen lautta, fillä fiten tyntyp palsaa pajua ja 
toetoa, mitä mailaan faattaa »iluStuSta ja toailuttaa toapingolli= 
fcStt petoofen jänteifiin, juoniin ja nitoetiin.

£ätä eStäätfenfä jopbetaan lantatoefi pois efirn. alaspäin 
taitoutettua tortoea myöten, jottla mutlaan jäänet fontatoefi fut= 
lee aulon ja fiten estää ilmantoetoa; latjo lutoaa! Sefä aitana

Saubotsta tef)tt) pajutulfo.

Viemäri 1'onnut 
tjajuluffo.

1. Sourmt popja.

2. SBinoon afetettu 

fiiti.
3. SBäärä tortoi "£>ö= 

ganäS" ainetfiSta, 
»aturaubaSta tai 
»aittapa puuStatin.

4. 9totfo fäilpttäen 
toirtfaa, jota fitlfec 
tortoen juun ja fiten 
estää toetoa.

5. 9totton piinat fei= 
nä, jonfa pitää olla 

fourun pohjaa (1) 
ja tortoen fuuta (6) 

alempana.
7. O lia  tapi lantaa eS=

tämäSfä jäätymistä.

on puomattatoa, että filloin tällöin, jotta ei toefi paipbu, tortoeeit 
faabetaan »että. <Sopitoa ntyös on tepbä pilttuiben 45 — 60 fent= 
timetrin (3/<— 1 fppnär.) tytoä fementtitourn, jota täytetään fui= 
»alta fnomullalla ja peitetään »ainoista toeben laStemiSta »ar= 
ten toäpän erillään toifistaan olemista riutouiSta tepbpllä lännellä.
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9Jiin fauman tuin fuomulta motpi imeä fifäänjä mirtfaa, ppfhh 
ilma talliSfa joffeenfin raittiina, mutta fun mäfemää ammoniaffi= 
hajua rupee tuntemaan, an multa fouruun muutettapa.

Vämpöntäära talliSfa ei faa olla liiaffi fortea eifä alpai» 
nett (10— 12 0 S.) (gbeltifeöfä tapauffeSja fpötoät hemojet enent» 
män rehuja moibaffeen pitää pllä ruumiinfa lämpöä, jälfimmäi» 
feSjä tulemat ne meltoifji ja aroiffi fplmppttä maStaan. SofemuS 
nim. näpttää, että taufcit pitemmin tapaamat riffaan miehen pe= 
moSta, jofa oletelee lämpimäsjä talliöfa, fuin föppän, jonfa ufein 
täptpp feifoa ja märiStä fplmppfcegtä, mutta fitä mastoin nauttii 
raitista ilmaa.

OtaitiS ilma on mitä tärfeimpiä ehtoja pernojen meneStpmi* 
felle. pernojen feuljfot fäpttämät 0,i56 fuutiometriä (6 fuutiojat» 
faa) ilmaa tunnisfa, joten fille pptä mittaa ett faman merrau rai= 
tiSta ilmaa jaatettama. ©Jutta on fantaSfa mpöS fatfottama, 
että hengittyjen fautta pahentunut ilma poistuu tallista. Suo» 
rofaubeSfa hengittää hamonen ulos 14 filoa (34 U) hiilihappoa, 
jota maStaan 2 4/s filoa, (6 l/s U hiiltä). OtaitiS ilma fijältää 
main htuffafen hulihaPP°a- Ippmin tuuloitetuSja talliSfa, jofa 
fifältää 1,000 fuutiometr. ilmaa, on 2 V*— 3 fuutiometr. htilihap= 
poa, jofa määrä ei ole juuri määrällinen hengithfjelle. Siiallinen 
ilmanmaihto taas jäähbi?ttää tallin ja maifuttaa fen fautta maa= 
rallifeSti 3oS hulthuppontäärä noufee 7:ään tuhatta fohti tun» 
tee jo fiitä roaStenmielifen olon ja taipumusta elloStuffeen. CteS= 
feluSta IjelteifiSfä huoneisfa tulee ruofahalufin huonoffi. fun 
löpthh 13— 17 ojaa hiilihappoa tuhatta foljben', alfaa jo henfeä 
ahbistaa, mutta joS hiilihappo enenee lOmeen jataa fohti, niin 
feuraa fuolema tufehtumifeSta. Ipemojet, jotfa hengittämät faaStu» 
nutta ilmaan, faamat paljoa helpommin t^Sfää, muita rintafipuja 
ja päätautia fuin ne, jotfa enimmäffeen oleSfelemat ulfona. 9tä= 
mät efimerfit näpttämät felmäSti, miten tarpeellista on hanffia 
hpmä ilmanmaihto niin hpmin eläinten fuin ihmiStenfin af un toi» 
hin. Cnneffi ei moi talleja rafentaa niin tiheiffi, ettei ilmaa 
pääfifi jijään raoista, omien tai iffunoiben fautta. Ufeimmiten 
on mälifatto fpltäfji harma pitämään ilntanmaihtoa pllä ja joljta»
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maan pois mapingollifia faafuia. Jä tä  ei fumminfaan moi puol» 
luStaa, foSfä ultafcSfa fäilptettämät repuaineet [itiöin turmet* 
tumat.

Jämäjhtomtollittcn ilmunmaipto pitää talli*ilman jopon» 
Iin määrin puhtaana; maitta taltimiepet toettamatfin taiten mo= 
tornin metotäpiä futtematta fitä estää. 3uurt tämän tuonnottifen 
itmanmaipbon tähteen olift parempi fijoittaa pemofet ufeampaan 
pieneen tuin toteen ifoou tattiin, [itiä tuta fuurempi feinäin pinta 
on, fitä mitffaampi on tämä maisto. Jäm ä ptfinomaifeSti 
ei ote fpltifft pitämään ilmaa tattiSfa puhtaana, maan on fen ti» 
fäfft eritpifiä ilmatortuia taitettama.

§pmin pffinfertainen ja fäptännöttinen laitos on, että ipatt 
titi mätitattoa feifomaait afetetaan joto tiiti= tai täffitormi, fifättä 
mäpän taitelleen ataS ja ulospäin. 3tman tuttu faa täten fuumtan fat* 
toon päin eitä fentäpben tapaa fuoraan pemofta. HBaSta fefaanuttuanfa . 
muun ilman fanSfa taSfeutuu fe alaspäin. Jamatlifia puu törmiä 
moipi rnpöS afettaa uttafon ja molempien fattojen läpi. 9täiben 
pitää olla joffifin fuurentaifia (täpiteitfauS 0,o8s:Stä neliömetristä 
fuurempaan (i:Stä neliöjalasta moneen netiöjalfaan). ©en ofan 
tormea, jota meneee läpi uttafon, pitää otta pmpäröittpnä lauta» 
fotetotta, etfei fe tiiaffi jäptpifi. 3otfut pitämät parempana jataa 
tormi fifäpuotetta neljään eri tormeen, joista faffi toimittaa läm» 
pimän ilman noufua ptöS ja toifet joptamat raitista ilmaa 
tattiin. (Erittäin ebuttifet omat feuraamat ratennuStamat. 8ä» 
peite permantoa pannaan fetnän täpi täffitormi, jota fifäpuotetta 
jatfuu mätifattoon faaffa. SBaStapuotifette feinätte afetetaan fa= 
mantainen tormi, mutta päinmaStoin, niin että fifäpuotetta otema 
tormen fuit tulee äimän täpette permantoa ja ptpäättä titi mäti» 
fattoa menee utoS täpi feiitän. lämpömäärä tattiSfa on aina 
piuffafen forfeampi tuin utfona, joten ilma mainituisfa tormisfa 
tämpenee ja noufee femeärnmin ptöS. pemofet eimät fumminfaan 
tästä mituStu tai tule itmanmebon ataifilfi, foSfa fifään tmt= 
feutuma ilma taSfee mäpitetten fatoSta alaspäin, jota mastoin 
rastaat piitipappo» ja ammoniaffi»pitoifet faafut, jotta ppfpmät 
atpaatta, fitämarten teptp tormi joptaa pois.
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Somemman ilmanmebon faamtfcffx jatfetaan miimemainittu 
tottui ylöspäin mäpän forfeammalle mefifattoa ja f en fuu maruS= 
telaan monella fotme tuumaa toistaan päällitysten feifomilla ja

taitelleen afetetuilta puitteilla, jotfa, 
antamat tuulelle ylöspäin menemän 
fumtnan ja f en fuutta faamat aitaan 
fomemman ilmanmebon tormeSfa. 2Be= 
teit matamista tottoeen estetään pie= 
neliä fatotfeöa, jota tekään 5 — 6 
tuumaa ytemmäffi ylimmäistä puu 
tetta.

Erittäin on puolluStettama, että 
tallimiepen afunto on feinä feinäSfä 
talliin fiitä puolen, nupin puoneen tu= 
tifija on fijoitettu. Säpän tulifijaan 
muurataan faffi tormea, joista toinen 
lifi tallin laattiaa menemä, joptuu 
joto juovaan piippuun taiHa futfee 
niin lifi tulta, että f e fiitä lämpenee. 
Soinen tulee ulfoa, pmpäröitfee tuti= 
fijaa, joSfa lämpenee ja mie talliin 
pupbaSta jä  lämmintä ilmaa. 8äm= 
mon mirtaamista moipi pyörimällä 
reifälemyllä järjestää mielen mutaan. 
SRenfifamari on filloin rafennettama 

tulen teStämäffi efim. teettämällä polmifaS tatto, rapatut feinät, 
fementti tai asfaltti permanto, tapi fumminfin on foto puone 
(Srapamin tulimäriHä jimeltämä. 9)tji pieni iffuna on teptämä 
mälifeinään, josta tattimieS moipi pitää filmällä mitä taHiSfa 
paptuu. Sopimatonta fitämaStoin on ppbistää jenfin afunto yp= 
teifettä omella fuoraan talliin, maan on porstua teptämä mätitte 
ja fiitä omi talliin.

pilttuu. SamalliSta on että jota pemofelle tepbään fo= 
fonfa mutaan pilttuu. 9fteibän oloillemme lienemät feuraamat
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mitat fomelijaat, mm. pituus 2,67 — 2,82 metriä (9— 9 jalfaa),
fi£tä taemmatta pilttuulta on, futen ebella on fanottu, ne haitat, 
että tyemofet tafajaloillaan tulemat feifomaan mirtfafouruSfa ja 
fitäpaitfi helpommin faattamat potfaista toifianfa. VemetyS on 
olema mätyintäin tytytä fuuri fuin pernojen forfeuS, jotta fe moipi 
jalat juovina laSfeutua lepäämään. ifJaraö fuitenfin on tetybä piit» 
tuu mieläfin lemeämmäfji, l,*o— l,so metriä, (noin 5 y 2— 6 jal» 
faa). pilttuun feinien pitää olla l,4s metr. (9 fortt. 3 tuum.) 
forfeita, filtä muuten faattaa femmoitten tyemonen, jofa potfii, 
jääbä laffin reijin pilttuun laihalle ja remäistä itfenfä. Grtumai» 
nen oja pilttuun feinästä maruStettafoon rautarietifoCa, jonfa 
läpi Jjemofet faamat nätybä toifianfa mutta ei fuitenfaan mapin» 
goittaa. SimitaHin äärimmäisten pitttuiben feinät omat laubot» 
tettamat, fiCä muuten moimat tyemofet miluStua. OamallifeSti tety» 
bään pilttuun permanto mätyän faltemaffi, jotta mirtfalta olifi 
laSfua. StfeStään tymmärrettämää on, että timiS ja fiteä per» 
manto mätyemmän faipaa faltemuutta fuin autyto. 9)leenfä rafen» 
netaan ne fumminfitt liian jtyrfiffi. SSBaiffa puupermannolle cm» 
taififin mitlaifen falteuben tytymänfä, niin fofoontuu fuitenfin mär» 
ftytyttää niityin foloityin, jotfa ftynttymät fiityen miSfä tyemonen enint» 
mäffeen feifoo. SoS ei tuuballa atyferaSti märftytyttä lafaista pois, 
ptyftyty lattia, maiffa onfin faltema, laffaamatta foSteana. 2 , 8 2  

metrin (9 V* jalan) pitfätle permannolle riittää 3,5— 5 fentti» 
metr. (noin 1 lU— 2 tuum.) laSfu, fiellä jos fe on jtyrfempi, tu= 
lee tyemonen feifomaan maSten rnäfeä ja menettää fiten feStämäi= 
ftytyttänfä fefä tulee fen otyeSfa fouffupolmeffi. Oriit, marfa»tam= 
mat ja marjat pibetään mielemmin farfinaSfa, joSfa faamat ma- 
paaSti liiffua. ^ätätilaSfa, niinfuin fatunnaisten tautien fotyba» 
teSfa, moipi tautifelte laittaa ntufaman farfinan tytybiStämällä faffi 
piitatta, joista mälifeinä on pois otettama. 3toS tilaifuuS fen 
mtyöntää, on farfina aina tetytämä 2,68 — 2,97 metriä (4 V2— 5 
ftytynäraä) jofa tapolle neliösfä.

IpemoSten ruoffiminen tapatytuu jofo f ohuelta tai rcl)u= 
p iite r il tä , ©bellifen laihat ja färmät omat jo tctytäeSfä fili»

3
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tettämät, etfeimät pemofet nitein itfeänfä touffaifi. Samoin pitää 
foimen pohjan oöa pyöreän, etfei {aumoihin ja uurteiljin jäifi 
rehuntäpteitä happanemaan. Samasta fyystä pitäifi foimen oöa 
läpäifemättömiStä aineista: rauhasta, fimeStä tai fementiStä. ^ui» 
nen ,'foimi on rautapeöiöä tatettama, tahi ainatin termaöa tai 
öljyllä fimeltämä. 2)2uuten ei fiitä jonfun muoben päästä ole meri» 
fiäfään] jäljellä, fillä hemofet uifanfa fuluffi mielellään talua= 
loat puuta ja fillä tapaa tottumat ne mäyiteöen foimen pureffi» 
joiffi. 3oS repupöytää täytetään, on fe afetettama pitlin feinää, 
fiöä muuten jyntyy ^aittoja, joS hetoofet feifomat maStatuSten tap» 
ben puolen fitä: 1) pemofet hengittämät maSten toifianfa, jota 
ei ole termeeöistä; 2) malo, jota maStaamiSfa feiniSfä olemista 
iKunotSta fuoraan tungeilfe taöiin, päifäifee eläinten filmiä; 3) 
täytyy täytämäin pemoSten tafana ^^teenfä oöa lemeärn» 
piä luin fen, jofa tamaöifisfa taöeisfa tullee feStitfe; 4) on tuli» 
palon fattueSfa paljon panfalampi pelastaa hetoofet häbäStä. 92e= 
pupöytä tehbään noin 89 fenttim. (6 torttet.) lemeäffi ja yhtä 
forlealfi fetä pannaan ihan feinään fiinni. Sen ulfopuotifeen 
laitaan afetetaan niin fuuvi faufalo, että pernojen turpa fiihen 
hpmin mahtuu. Sämmöifen faufalon moimat taöimiehet helposti 
pitää puhtaana; ei tarmitfe muuta luin luubaöa talaista fitä. 
faufalon ulforeunaan fijoitetaan pystyfuoriöa faibepuiöa maruS* 
tettu päffi, jotta puut pilttuiben feStifohbaöe jättämät fyöäffi fuu= 
ren auton, jonfa lautta pemonen mufamaSti moipi fyöbä repupöy* 
bältä. (Srittäin mainitfemiSta anfaitfee, etfeimät hetoofet fiöä 
tapaa ratennetulta repupöybältä fotfe niin paljon rehuja jalfoihinfa 
tuin muutoin. 9tepupöybän feinä on tehtämä fifäänpäin faltetoafft, 
jotfeimät hemofet fyöbeSfään mapingoita etupolmianfa. Äuimife» 
ainetten (yöpepfujen) fäilyttäminen repupöpbän aöa on termepbeöe 
fangen maaraöista ja muutentin hitoin ruototonta. Sen jo lap= 
fifin ymmärtänee, etfei fe eläimeStätään tunnu mieöyttämältä, 
joS äimän fen fuonon aöa on faitenlaisten epätermeeöisten paju» 
jen pefäpaiffa. §einäpäfit omat feöaifiSfa taöeisfa, joiSfa on re» 
pupöytä, ihan tarpeettomia. 3oS feöaifia fumminfin täytetään, 
on paras, että puttien etufeinä on pystyfuoraSfa, jota mastoin
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tafafeinäfle annetaan tarpeen mutainen faltemuuS. Sota tapa* 
uffeSfa et niitä faa afettaa niin forJeatle, tuin niitä tamallifeSti 
täytetään.

ipemofia tiinni pantaeSfa on muistettavia, että marpaminta 
toebetään metofolmuun, jonfa moipi fiireen tutteSfa ppbettä metäpf* 
fellä atoata. 9tuora= ja napfamarpamimtat omat pavemmat tuin 
fetjufet, jotta papaSti folifemat ja omat »aarattifetfin, jos pemo* 
nen fattuu jaloistaan niipin fääriptpmään.

liemettä.

^limaltaan foSfemat famat fäännöt namettaa tuin tattiafin. 
©itä ei faa fijoittaa notfopaiftaan taiffa joS niin tapaptuu, on 
maa pptoin ojitettava, ett’ei toefi täpteifittä fuffutoitta fofoonnu 
fen alle. —  SRafenttuSaineina omat puu ja fami parempia tuin 
parmaa timi ja tuona, jotta miimeffimainitut omat fptmiä ja foS* 
teitä. 9iafennuffelle annetaan popjoifeSta etelään päin täppä fuun* 
ta. Dmet afetetaan itä* ja länfipuolelle, ei fummintaan maSta» 
päätä toifianfa. Santatarpaa maStaan on eritpinen omi laitetta* 
ma. —  Ullaffo tepbään tilama ja fortea, jotta pemofella finne 
moi fnljettaa peiniä ja repuja. 9tametan forfeuS meibän fplmäsfä 
ilmananalaSfa ei faa olla 3 metriä (10 jalfaa) fuurempi.

©ifuStuffen fupteen tulee tarfaSti ottaa määrin faifeSta, 
fiflä muutamaa jalfaa pitempi tie, jota epfä fäpbään monta fataa 
fertaa päimäsfä, maStaa muofien fulueSfa päimätöitä.
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'»Parhaasta päästä feifomat lehmät fptfettpinä maStatuSten 
fapben puolen pitfää repupöptää. £ämä afetetaan jofo pitfin na» 
tuettaa taiffa tekään monta fcttaiSta poifittain. §uomattamaa 
on, että miime mainituSfa tapauffeSfa namettaan maatuu ufeampi 
leprnä, marfinfin jos natoetta vaiennetaan tetoeäffi eitä pitfän puo= 
tifeffi. tämmöinen tetoeä natoetta tarmitfee tietpsti eläinten tu= 
toun mutaan parempaa itrnanmaiptoa. (Eläinten mälitlä olemat 
polut tepbään l,8o metriä (noin 6 jatfaa) temeiffi; [einän ja eläin* 
ten mätitlä oletoat potut fitämaStoin 2,40 metr, (8 jättää) te» 
toeiffi.

tKc()UVöt)bätt pitää otta 35— 45 fenttimetriä (15— 18 
tuurn.) lorfean ja 30 fenttim. (12 tuum.) tempifine juomalaulu* 
töineen 1 ,75 — 2 metriä (6 —7 jatfaa) tetoeä. 'ppbän [imut eitoät 
faa otta ppstpfuorat, toaan tulee fen ojan, jofa on lepmän 
pottoea ptempänä, otta minoSfa pöptään päin. Jä tä  ei ote taimiin» 
tpötämä, joS mielii etuffainfa poimia epeinä fäitpttää, fittä muuSfa 
tapauffeSfa tooitoat ne faaba mammoja niipin. SEobiSteeffi fiipen 
mainitfemme erään tapauffen, jottoin repupöpbän fimut afetettiin 
fäännöttifeen fattemuuteen ja femmoifina täpttimät tarfoitufjenfa. 
SÖtpopemmin laSfettiin permanto uuhestaan ja aleni [itiöin 7,4 
fenttim. (3 tuum.). SEättä tamatta tuli alapuoletta fattemaa pin= 
taa olema tptfä taita juuri poltoen fopbatte ja, ennenfuin touofi 
oti umpeen tutunut, faitoat ufeat etufoista potmiinfa papfoja. 9te» 
pupöptä tepbään porailen tiitifimeStä, jofa fementteerataan. 3oS 
[e on puusta, on [e mpös fementteerattama tai ainafin lujasti 
tertoattatoa. Säpette repnpöpbän fprjiä tepbään [pmä fementtee» 
rattu fouru. 3 ,i2—3,^7 metriä (10l/2 —11 jatfaa) toifistaan 
molemmin puolin repupöptää afetetaan pirfipptmäitä, jotfa famaSfa 
pitämät mätifattoa ptpäättä. Otärnä pptmäät ppbiStetään eläinten 
päppäin forfeubeSfa olemitta • orjitta. ipptmästen mäti jaetaan pps* 
tpfuovitta faputoitta toimeen ofaan, pffi futafin tepmää marten. 
Sofaifen tepmän ofaffi tulee tättä tapaa 1 ,04— 1 , 2 6  metriä (42— 
45 tuumaa) terneä [ija. ^MenemmäSfä titaSfa on niittä apbaSta. 
3oS fitämaStoin niiben [ijat omat tiiaffi temeät, rnafaamat jotfut 
tepmät poifittain ja toisten täptpp jääbä feifomaan.
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'Jtrtijim p crm au to  tekään leiman pituubett mutaan 
noin l ,9o  rnetr. — 6  */* jalfaa —  pitfäffi. @e et faa olla 
niin Ipppt, että lehmän tafapuoli maateSfa on pii mirtfafourun. 
@fc älfijön muoboStafo mitään jprffää fpnnpStä fourutt fanSfa. 
3otta liuffauttä eStettäifiin, on ufein [oraa fitte ripoitettama. 3̂er= 
mantoa ei mpöStään pibä tepbä liian jprfäffi, [idä [illoin on [e 
määrällinen marfinfin [antamille lehmille, [oiben fifuffet [en faut= 
ta Ipffäptpmät taaffepäin ja painumat maSten emäfoptua. StäStä 
[aattoa pelpoSti luominen olla feurauffena. ftuimifeaineeffi on 
rapfafammat mitä [opimin. @e pitää nim. ilman puptaaita ja 
tuimana, on pepmeä ja mieluinen muobe tepmille ja enentää fitä» 
paitfi paljon lannan armoa. 3pan pplättämää on pitää lantafäi» 
liö nametan lattian alla, [illä tamallifeSti [iitä nou[ee ilfeä paju 
ja [en lifäffi tulee nametta niinä aitoina, jolloin lanta alustasta 
tppjcnnetään, tornin fplmäffi, josta eläimet pelpoSti moimat mi» 
luStua.

ftaulaiiitct eimät faa olla liian painamia ja apbistamia 
eimätfä tpttpet, joista lepmät omat tiinni, faa olla äimän Ipppet. 
Sierran näimme erääSfä muuten erittäin ppmin järjeStetpSfä na= 
metaSfa, että tpttpitten renfaat, jotta oliroat afetetut liittumitfi 
ppStpfuoria rautatantoja mpöten, olimat niin Ipppet että ufein fä= 
mimät tiinni. Uiäpttääffemme omistajalle tämän mirpeellifppben 
teimme pänen läSnäolleSfaatt [en tobistaman toteen, että astuimme 
teStelle fapleita, jotta liutumatta ppmin fannattimat foto ruumiim» 
me painon. @en moipi fpllä armata, millaifia nptfäpffiä eläin» 
rauffa faapi nisfaanfa, tuin tpttpet ättiarmaamatta tafistumat 
tiinni. IJJuSfemifen eStämifeffi ja etfeimät eläimet olifi [aaneet 
apmia vuotaa toifiltaan, oli tpttpet Ippennettp. Sepmitle pitää 
afettaa fummiutin niin pittät fptfpefetjut, että moimat maata pää 
fallellaan.

3tiin mufamaSti tuin fuinfin [ijoitetaan nametan miereen 
feittopuone, maruStettuna [ilppulaarilla, juurifaSmPleiffauSfoneilla 
jaupoavtulla ja muuripabalta, jopon, jos mapbollista on, mefi tor=
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mea myöten tulee lähellä olemasta laiteesta. Saime ei tummin» 
taan faa olla teStetlä tarhaa, toSfa fiipen [illoin fotoontuifi mirt» 
[aa p. m. mapingollijia aineita. 3eS mettä feinän läpi namet* 
taan {ostetaan, tekään ilrnanmeben eStämijetfi mefitermeen mut» 
la alaspäin.

Ulfopuolella namettaa tulee olla amaran pipon, [oljen tarja 
jofa toinen tai folmaS päimä laStetaan [aloittelemaan [a jengittä* 
mään raitista ilmaa.

S ö a f tf f a f a tf u ta t  pibetään parhaasta päästä nametaSfa. 
Stiitä ei pitäifi tosiaan fupiStaa liian pienilfi eitä millointaan 
tepbä feinään tiinni, marfinlin joS nametta on limestä. 3oS ap= 
tauben täpben tarfinoita ei fäp feinäStä ulommalfi afettaminen, 
niin merpotaan feinä [illoin lauhoilla, Jättämällä [ontun tuuman 
mätitila lämpimän [a ilmanmaipbon täpben. §ätätilaSfa lahotaan 
olfilppteitä ppstppn timifeinää maStaan, [otta mafitat eimätpää[i[i 
fplmän timifeinän miereen mataamaan. paremman ilmanmaipbon 
[aamifet[i tepbään tar[inan feinät riu’uista tai ppöreistä liisteistä, 
^opjalle on pantama patfu multaterroS [a patfu[a [eipäitä fetä 
niitten päälle run[aaSti oltia papnoiffi.

SDtitä fifolättiiu tulee, moipi [en merrattain mäpiltä tuS» 
tannulfilta laittaa äimän tarloitut[enmulaifeen tuntoon, ©ifafarfi» 
nat omat teptämät niin tilamit[i tuin [uinfin [a maruStettamat 
omilla, eläinten utoSpääföä marten, [itiä näiben elutfain pitäifi 
[ota päimä [aaba [uot[ennelta mapaina. ©itäin ruofintoa marten 
moibaan tamatli[ista lauhoista tpcbä totoon taufato, [ota ofaffi on 
tarfinan [einää ulompana. SoS tarfinafeinän miereen afetetaan 
30 fenttimetr. (1 [alan) torfuinen fortealta laihalla maruStettu 
lama, [ota on tarpeelfi lemeä [a tafainen [a jolle pannaan pep» 
luja, niin faabaan näpbä, että nämät litaijiffi moititut eläimet 
pitämät itfeänfä paljon puptaampina tuin luullaan!aa n. Säptämä 
lamalle on teptämä mäpäifen taltemaffi [a marustettama poitfi» 
pienoilla. ©äännellifeSti fäpttämät fiat lamaa fänfpfamari»
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ttaan, paiffaa,' joljon ruofa*aIta8 on Sijoitettu, ruofajatinaan, jota 
toaötoin jonttmapatffanaan pitämät aina tieten ja farnan 
nurfan.

9Wi«fä on tiiaifuutta, faptettäfeön fifuStuSaincina fhoeä, 
fementtiä ja rautaa.



III.

(§l*äinfeu äoI)tei‘einifesta.

Sfäntämaltaanfa tooipt ofottaa monella tamalla. 2Öoi efim. 
ftljua palmelijallenfa: "Soilet finä, fen tolmana, pupbiSta pemo* 
fen jatfoja, niin faat että meatat tuoffaptaa." SJtutta tämän 
täatpn moifi antaa pStämällifeStifin. SDtoIemmibfa tapauffiöfa 
täytetään fe; mutta fiitä faapi olla matuutettu, että paljoin 
foljbeltu renfi gammasta purren uljfaa törmätä raa’al(e ifämtälle 
panen mouffamaifuutenfa. "Oliapa tuo fonna touriafani, niin 
tplf olif’ kitti lautana," ajattelee pän itfeffeen.

Samoin on (uontofappaltenfin laita.
Ottafaamme aftan malaifemifetfi muutamia efimerltejä!
Sotu aita tafaperin löptpi niin mipanen juoffijaori, että 

omiatajafin fuafineen monta tertaa fen tanafa oli pengen maa* 
raefa. ©arnaSfa fartanoafa patmeli muuban mptfä, jota päimät 
pääatään piljatfeen aataroitfi taltiafa. Ipäntä ori ei foafaan fa= 
tuttanut maitta pän ufein tompi pemofen matfan alitfe.

Satfofaapa toista efimerffiä:
(Sräa pemoapatämä oli äafettäin oatanut juoffijapemofen ja 

tätfi fillä foetteeffi ajamaan. SOtutta nptpä pemoiten juonittelemaan 
ja mituroimaan. äiffipifainen ajaja olifi piiafalla eläintä täatä po= 
funut, joöta fe olifi tullut aina millimmäffi, ja tentieS enfimmäi* 
feen nurttaan rupjonut pänet pengettömätfi. SJtutta ajajamme 
pillitfi luontonfa, puputteli ja taputtek pemoStanfa antaen fen
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feifoa petfifen. (Silloin ät^fi fe itfe mifanfa ja läffi mapaaSta 
tacostaan eteenpäin. JäStäläpin olimat mies fefä pemonen pp= 
mäsfä fomusfa feSfenänfä.

9tuotfin metfästpsfeuvan aifafafauöfiriaSfa mainitaan fem 
vaarna fummatlinen tapan», jofa ofoittaa että pstämätlifen foptelun 
tantta miltittin eläimet rooimat tulla äimän tefpiffi:

©väällä maatilalla DtuotfiSfa afui manpa moitti, iota fuofi 
faiffia eläimiä ja marfintin forfia. $än vuotti niitä jota päimä, 
josta miimein niin fejpttpimät, että tulimat fpömään fuovaan pä= 
nen EäbeStänfä ja uitolta pänen mainiolla tämelleSfään ufein len= 
fimät pavmiSfa pänen pmpävillänfä. Jpamuffaitt peitän pääHenjä 
favateSfa, vienfimät ne uton tuvmiin. Spmeteltämämpää oli mietä, 
tun fovfat feuvaamana temäänä palattuanfa talmimatfoiltaan mu= 
nimat läpetle favtanon lammittoja ja pautoimat monta poifnetta, 
jotta faitfi tefpttpimät. SBieläpä tietona taimena 1885 — 86 fuuvi 
joutto, 86 fovjaa, finne talmiutui. Sevvan oli utto toettanut 
fpöttää fovfta ittunaSta, mutta fiitä oli feuvautfena, että ne jota 
aamu fuuveSti metelöifcen pevättimät pänen muoteeltaan.

‘iPeväti toifin täpttäptpmät eläimet, joS niitä vaa’a8ti fop= 
teilaan. 9te tävfimät fovtoanfa, mutta mälisti menettärnät netin 
malttinfa ja filtoin moipi tapaptua, että vääfättp eläin itfe toStaa 
tiufaajaltenja.

DUäolemaSta täpnee felmäffi, että eläimet oimallifeSti fä= 
jittämät ppmän foptelun avmoa. Jä tä  faabeSfaan ne pavaiten 
tottelemat, rneneStpmät ja antamat fuuvimman ppötpn.

^ c to o fc tt  öoito i a  fio0tefem ittcn .

3o maitiaifeSta pitäen tulee pemoSta fopbella pStämäHifeSti. 
Sun mavfalle filloiit tällöin täteStä annetaan leipää, jofevia tai



42

judoja, perää fiinä mäpitetten pstämättinen tunne ilmiötä lohtaan, 
jonfa fe foto etämänfä ajan muistaa. Piimitään täptpp fitä to= 
tnttaa aitalleen fengittämifeen fiten, että aita ajoin nostellaan f en 
jättöjä fefä ruoditaan ja naputellaan famieta jettafin efineettä. 
<Snfi fefänfä pitää marjan mätttämättcmäSti jaata fäpbä laitumella 
ja mätimmiten jeuvata emäänfä tpöSfä ja pienittä matfoitta, jolloin 
ei fumminfaan faa fitä tiialfi paljon rajittaa ja jueffuttaa, jotta 
famiot eiroiit fotoin fntuiji. 9tiin aifaifeen tuin mapbotlista, on 
toarfa totutettava fpömään faureja, fittä cttft touojiea tuo= 
tiimalta riippuu f en tulema tuäteioppS ja f e3tä= 
luppe*. Snfi taimena eStpp marjan mauraStuS fuureSti fen faut= 
ta, että je pibetään termepbette VatnngettifeSfa tattipajuSfa. SDn= 
pan nim. tavallista, että marja futjetaan tattin pimeimpään iturf= 
taan, jopon ei „päimä paista eitä f un fumota" ja joSfa mäbän= 
tpneet oljet tapi jontafaja omat fen vuoteena, mirtfatta ei ote 
poiSpääföä, maan fofoontuu fe finne rapafoifji, joSfa faapi otta tpp* 
{entämättä monta Viittoa ja funfautta. $uinfa faattaa tällaisten 
epäfoptain mattiteSfa fäännöttinen meren pupbiStuS tapaptua? @n= 
jimmäinen epto on juuri je, että raitis ilma feupfoiSfa pääfee 
Vaifuttamaan papentuneefeen mereen. SJtitenfä tämä moipi pup= 
bistua, fun ei itma itfefään ote pupbaSta? Stfian näin etten tulee 
marja fimnttoifeffi ja faifin puolin feltoottemaffi.

£äptpp fentäpben aina pitää tartatta jitmättä, että marjatta 
on tilatta, ttalotja ja tjpttitt raitteilmainctt tarfiua. 
£äsjä  ei toti vietä ote tarpeeffi. SBarja on epbottomaSti jota 
päittä jefä ppumUti että huonolta jäältä taSfettatta 
jatoittelemaan fitä varten teptppn aitaatjeen, jommoinen 
pitäijx leptpä faifiSfa paifoisfa, miSfä marjoja faSroatetaan. 3£ir= 
feä ja Vapaa liifunta maituttaa fen, että marja ebiStpp faSmuS= 
jaan, rinta tepittpp titamaffi, jota feiffa taas lieventää pengitpStä. 
@en opeSfa mapmistumat tipafjet ja jänteet fefä tapbon lujuus 
tarfenee; fanatta faneen, marfuSta tulee fen lautta jäntevä ja 
festämä pemoiten. siÖointa ei ote mitään fpntpmätapja, maan 
fitä on faifiSfa etäimiSfä mäpitetlen tipafjia parjoittamatta folj= 
tuuUtäteu ponnistusten tantta tartutettatta. Ufein
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tutmettaatt pevofet tiiattijetfa rafitufiefla, mutta paljoa 
ufeammitt t o t t u u ,  että pevofet teUitettpu tasvatutfen 
lautta omat jääneet fe^fetterätftffu ftun eivät nucruubeSta 
pitäen ole tottuneet rafitutfiin, niin eitoät jälfeenpäintään Vei va= 
pmgoittumatta fietää mitään Voimantoetutfia. ©ananparfi ei fiiS 
fppttä fano, että: „l)etoojen papin toipoftinen on tattia 
f a olo."

Erittäin fuureSti vaifuttaa pevofeen fe, että fitä päivittäin 
fääbptlifeSti luototeta». ©itä ei tepbä ainoastaan fauneuben 
ja tiiltotarvaifuuben täpben, toaan on fittä teinentin tärteämpi 
tartoituS, nim. pupbiätaa »alitan tjic^ta, lialta ja pö= 
I lje tti, jotta täpttävät pitipuotofet ja fiten estävät pengittämifen 
napan fautta. Diiinfuin tiebetään, eläimet eivät pengitä aineaS- 
taan teuptojen, vaan napantin lautta. Söarfin tärkeätä on, 
että pevofen jatattin poiketaan. ©itä ei faa laiminlpöbä, 
että jota päivä, ja Varfinlin jota lerta tuin pevofet joto pitifinä 
tai lifaifirta tulevat talliin, niiben jalat pupbi^tetaan ja 
pptoin tuhoat»»». 3VSfitS on fe ipan välttämätöntään, että 
nämä faippualla ja paalealta vebellä pestään ja fen perästä 
puoleli(ije3ti fuhuataa» ja peitetään totttafäävreiflä. 
Stiinpian tuin jaloisfa näfpp vitoja, on neutooa tpfpttätoä 
eläinläätäriltä, (itiä moni väpäpätöinen fattnma, joS fe jäte
tään fitfeen, papentuu papentumiStaan ja Voipi täpbä parantua 
mattomatfitin. ©alviaifoina, jolloin pevofen jalat ufein tilfoittu* 
vat, ei faa viebä fitä talliin liljoja eli tietoja pois topista* 
matta, jota varten vafaran aina pitäifi riippua ovenpieleSfä. 
Sitfojen täpben pevofet liutaStuVat, josta jänteiben venäpbpffiä 
p. m. vammoja faattaa olla feurauffena.

©e, jota enemmän tuin mitään muu ennen aitojanfa pilaa 
pevoSten jalat, on puono tengitp$. 3a tosia faviot enimmät* 
feen ovat pibettävät tengäsfä, ei ole muuta neuvoa, tuin toettaa 
toimittaa tämä tpö niin taitavasti tuin mapbolliSta. SDtitä fii* 
peniin fbittaan tulee, niin ollaan meibän maaSfa Vielä paljon ta* 
tapajutla. 3oS mitään, tarvitfee tämätin epätopta parantamista, 
finn tartaStaa ppvän talenpoifaSpeVofen fengitpStä, täptpö oitein
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fummefjia, ett’ei leiponen toti arosta faiffia neljää jaltaanfa. 
©eurauffet fjuonoSta fengitptfeStä ilmaantumat erittäin fyemoSta 
fimifabuöa ajettaeSfa. Stäptpp ntaljbollifuuben mutaan panttia fye= 
»ojilleen taitama kengittäjä, etupääsjä femmoinen, jota on 
fäpnpt jonfun maamme fengitpstoulun. Afian fuureen armoon 
fatfoen, emme »oi olla teloittamatta jotaista pernojen omistajaa 
lutemaan 21. ©ilfmastin pientä opptftrjaa: ^ieumofirja pernojen 
fengittämifeSfä." ^apa on antaa pernojen alinomaa jeifoa lan= 
nasta’ märjillä alutjiUa, jo$ta tamiot muuttumat pefy= 
meifji ja mätänemät (fabemätä). 3oS famioiben peljmittämi* 
nen on »älttämättömästi tarpeellinen, on fiffi paras täpttää pufj= 
baSta »että. (5i miSjään tapaufjeSja jaa niitä fen perästä jät= 
tää »oitelematta. £äljän tarfoituffeen telpaamat tali ja ter»a 
(pptä paljon tumpaafin) ta£>i »ielä paremmin mafeliini. sJDiuuS= 
ja tapauf jeSfa ne tui»u»at, tuin faappaat, jotta märfinä otteSfaan 
»istataan nurttaan. —  kuorten IjettmSten annetaan niiutauan 
fnin fnittfitt olla Jengittä. ättuiltafin fyemofilta täptpp, 
fun ne laStetaan laitumelle, riijua fengät. 2)iätifillä ja fuimil» 
la »arjinfin fatttamailla, muoboStu»at famiot tujemmifji ja 
jitteämmiffi tuin ja»i= ja »efiperäifillä tienoilla.

pernojen tunnollijeeit fengittämijeen »aabitaait fuurempi tai» 
to tuin pleenjä luullaan, ©uuri aSfel oliji jo mentp eteenpäin, 
jcS alta olemat pfjinfertaifet fäännöt plcifenimin tulifiroat nouba= 
teinit j i :

kartasta ennen famion »uolemista tunnetta (entää, 
fillä je on paras matti unbette. 2Uä enfintään ohenna 
anturaa; tuta patfumpi tämä ou, jitä parempi; fäptpän itjetin 
»atamammin timiStä tietä pafjupoljjaijiSfa jaappaiSfa tuin paljain 
jaloin. Ainoastaan löpfä farmi leitattafoon anturasta. ® ä ä $ s 
tä mt)ö£ jeutuja ja tulmatuteita, älätä to^tc 
littaan (jäteefeen), maan ta£matoon fe niin juuretfi 
(nin fuintin. ©iis ältöön muuta leitattato (uin fa= 
miofeinän alijärmää, n. t. tantoreunaa, jos fe on liiatfi pit= 
tä. 2llä fofiifaan mm>boi?trt tamiota (engän mutaan 
maan päinma^toitt. ©aro, etfet polta tamiota tuumalla
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fengältä. ftengätt pitää »arpaan ja fitoufeinäin fotjballa 
olla pptä ta f au tatti toit faneja, mutta tafapuetetla ett fcu= 
tnjen foljballa faapi fe mäljitetten ltjffätjttjä lctoeäm- 
mälte, niin että fe feutujen futmisfa en */»— V* fenttim. (l/s 
— s/i« tuum.) ulompana tumpaafin fantoreunaa. S i tä  millein* 
Jaan fäljtä liian lliplntä fenfiä, forfeita potteja ätäfä 
ifoja nauloja. Otpfpään on jota rautataupaSfa erinomainen 
pp»iä tengännauloja, jonfa täpben ei fobiaan pitä täpttää totona 
teptpjä, ne fun ei»ät täptä tarfoituStanfa. SUlä tljö nautaa 
feutuitjin (molemmat tafimmaifet »iibennetfet tamion pmppräs* 
ta) tatji toalfomiimatt fifäpuolcUe, älä tee liian pit- 
fiä päätteitä ätäfä mpös taita niitä fiertätnältä. 
9taSpilla et faa turmella fatoion lafinnefcrroeita. Sotuis
ta aina että toptetet lempeästi pemoSta [itä tengittäeSfäfi!

Sota pötfi pitää pemofen alle pantaman fuimifeaiueita, 
jotta fen on pp»ä maata. @e faattaa tpllä letoätä feifotoaSfatin 
afennoSfa, mutta tämä lepo ei ole taintaan niin »irtistämä tuin 
jos fe faapi maata lämpimällä ja tuimalla muoteelta. Sun fen rau= 
boitetuin fatoioinenfa on feifominen fimifomalta, epätafaifella lat= 
lialla, niin tuntunee fe fiitä famalta tuin fotamiepeStäfin, jota 
pittän matfan aptaisfa faappaisfa marfittuanfa, on pafoitettu fei= 
fomaan pö martiopaitalla. ^apnoiffi felpaamat laitti ne ai= 
neet, jotta omat puonoja lämmönjoptajia ja joilla on fuuri imu-- 
rooima, niini. efim. oljet, fuilootut ruo'ot ja taintui, ital)= 
luvin parffi, faijan jumit p. m. SoS olfia täpän fäpte= 
tään, niin tarmitfee tutin pemonen noin 1 7 2 — 2 tiloa (4 nautaa) 
päimäsfä. ijJaraS fumminfin on rifti murennettu rapfajatttittal, 
jota ei ainoastaan ole petjitteää, »aan mpöS paremmin tuin 
jotu muu aine imee fifäänfä luirtfaa ja fiitä fppstä pitää 
tallin itmatt puhtaana. 3>oS lattia on »ebenpitä»ä, ei pcp= 
tnja tar»itfe muuttaa, ennentuin pamaitaan tallinpajua.

temätpuoleen toifena taimena faapi marfatta ru=
»eta ajamaan. Säätiöin on menetettämä maroma^ti ja jär= 
feloä^ti, fillä alfuopetuffeen perustumat pernojen tuletoat omi= 
naifuubet. ©entäpben on faitgen tärteätä, etfei testaan fopbella
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marjaa niin, että fe menettää luottamuffenfa ipmifeen. “̂apan 
foptelun fautta ei marja ainoaltaan opi pitämään ilmiötä mipol» 
tifenaan, maan alfaapa peljätä faiffia ejineitäfin, aamiStellen niiS» 
fä tapaamanja mainoojiaan, niin Jiloja, jotfa painamat JeläSfä, 
ajofaluja, jotfa pitämät outoa melua ja näyttämät estämän Jitä 
eteenpäin menemästä j. n. e. §pmin mieletöntä on maatia mar* 
Jalta enji fertoja maljaisfa olleSjaan maitaan pernojen pntmärrpS» 
tä. JäSfä täptpp niinfuin mnisfafin alfeiSopetufJiSfa antaa pie= 
niä läffpjä ferrallanja. Säällä tamalla marja mäpiteöen tottuu 
pitämään päitjiä ja JuitJia pääsfään fefä Jen perästä fantamaan 
länfiä ja Jiloja, joiben päälle paneminen parhaiten Jomeltuu tat= 
liSja. 9le jätetään Jelfään joffifin ajaffi ja mielifji tarjo* 
taan marfafle fauroja. Jämän jälfeen otetaan toinen furSfi efille, 
nimittäin ituora£ja juotfuttaminen, jolloin Jilat annetaan 
olla feläsfä. Sopuffi tulee itfe muljahtaminen, jota toimite» 
taan äimän Jiemästi ja tppnehti fefä foetetaan tanttaa aifoil= 
la ja luotalla p. m. pci jättämättä marjaa. 3ofu pertfilö 
pitää marfaa fiinni JuitjiSta ja foettaa pStämäitifeSti jitä puputel» 
Ien ja taputellen fääntää jen puomiota pois fiitä mitä tafapuolella ta» 
paptuu. önfi terralla ei jillä ajeta maan annetaan jen maljaisfa feifoa 
5— 10 minuuttia, jonfa tututtua fe taas riifutaan pois. @eu= 
raamalla fertaa foetetaan jitä teimänpalalla poufutella aSfel aSfe» 
leelta metämään pieniä ajoneumoja eteenpäin. <Sen fautta marfa 
pianfin puomaa, ett ei ajo oleffaan niin määrällinen, tuin Je epfä 
aluSfa näptti. Jtjactja täptpp poitaa ofjjaffia IjcfläUä fä= 
Peliä fefä maroa, etfei enemmän nptfitä toijeSta fuin*toifeSta= 
faan fuupuoleSta. 9iäin menetellen ei feStä fauan, ennenfuin mar= 
fa oppii tottelemaan opjaffia. (Snnen faiffea älä liimattu, 
jillä ajattele, että marjan on maifea pmmärtää faiffea Jitä, mitä 
jiltä maabitaan. Sepän tottelee mielellään ja nöprästi, jos maan 
ebeltäpäin on tullut fäjittämään afiaa. Riihtä jpnnpttää 
peltoa ja marfa menettää faifen mielenmalttinfa. juomaa 
mpöS, että ajamifella toiStaifetji ei ole muuta tarfoituSta fuin 
tepbä marfa tuulijatfetfi ja tottclcmaifcffi. Syillään oi» 
feubella et moi maatia fepittpmätöntä eläintä ennen aifojanja tpö=
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fjött, fiteit tua^entääffefi hoitotuStannuffia. taiten liitunnon, 
rninfä marja tarmitfee, jaafoon fe jaloittdcmaUajo^rja= 
aitauffc$ja eitä ajamatta. ©petettaeSja ajetaan mäin muu" 
tama fevta ympäri pihaa. — ©iiS mieläfin terran: 3tlä foSfaan 
juutu tjetoofeen, maan totutele jitä tienesti ja (cmpctpbcttä; 
aja jitä temcättä fäbcttä ja hh>oin maromadti.

©en mutaan tuin marja mauraStuu ja tulee iranficmmatji, 
ei rumeta jiltä maatimaan fuurempia moimainponnistutfia. 'Oteli» 
muotiaSta hemcSta moipi jo täyttää työhön, miijimuotiaSta pibe= 
tään jo täyjifaSmuifena. huutamat Jjemofet fepittpmät pifern» 
min tuin toijet ja jomeituu itiiben täyttäminen fen mutaan.

Heinonen on mältitcttcu totutettama uiitjin töi= 
ttitt, jotta fc ma#tcbc$ tnlec toimittamaan. ten  ei 
uSfo tätä tarpeellifeffi, foetiatoon itfe harjoittamatta moimienja 
tafaa juosta maiffei ei enempää tuin 200 metriä. £än jitioin 
tulee huomaamaan, että tämä mäpäinen foetuS jaa hänet hengäS» 
tyneefji ja että lihafjenja mieiä jeuraamanafin päimänä omat heO 
tiä. ©itämaStoin tottunut juofjija, ejim. mitä foutnpoita hh= 
mänjä, ei ole tämmöijeStä ponnistutjesta tietäminänjätään. ©en= 
täljben ei ^erooStafaan, jota jyystä tai toifeSta on fauan ollut 
mapaana, pibä fofjta panna fomaan ja antavaan työhön, maan 
täytyy fen muutama päimä olla helpommaSfa työSfä, jotta je jiten 
jaiji tataijin entifet moimanfa. £ämä ei foSfe ainoastaan (ai= 
raana ollutta Ijomoöta, maan jitätin, jota piittään 
aitaan ci ote oflnt ttjööjä. 3oS je jiltä aitaa on Hio
nut, tulee olla fitä marotoaijemman, jitlä rinta mahingoit» 
tuu helposti, joS harjaantumattoman helojen täytyy jucSta. ©a» 
maSta jyystä pitää jefä tallilta (äf)tic3jä että fimtc tul= 
tae#fa ajaa taljalleen, jotta hetoejen hengitys ennättäiji hav= 
jaantua äffinäifiin muutofjiin, lemoSta liituntoon ja päiitmaStoin.

fasmattaifi itfetteen ttotvofcn fitä toetaan 
läjittämättä, niin tnlifi fiitä äimän tclmoton ja 
mcltto uabjueo

k u o r m a a  tehtäeSfä on huomioon otettama hemojen juu= 
ruuS, paino, tevmeys ja rocima. 3)leenjä tahbotaan tumminfin
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liiaffi panna armoa pernojen jpfepbeQe ja !o’oCc, maittapa efimerf 
fejä löptpp fiitä, että pienet pemojet joSfuS metäroät fuurempia 
fuormia tuin ifot. SJTcfin moimat miimeffimainitut peittäptpä fuit= 
rentmatla painolla (iloja maataan, ntutta metäminen on fuitenfin 
etupääSfä pemofen moirnaSfa, mitä on riippuma (uuratennuffen 
lujuubeSta, lipaffien jäntemppbeStä, fifuSta ja pernojen laahusta.

ÄaifiSfa töiSfä, joita pemonen toimittaa, menettää fe ruit= 
miiStanfa ofia, jota ilmafeiffe fiinä, että fe laihtuu. Jäm ä tapab= 
tuu toifelle enemmän tuin toifeUe. <Se on tuonnotlifeSti paras pe= 
monen, jota tpoSfä mäptmmtn laihtuu ja jälleen tppim m äsfä ajaS= 
fa tulee tuntoonfa. JäSfä fupteeSfa on {'eitti laatu otcttama 
huomioon. Jeptpjen tofeitten mutaan tiebetään, että ppben fuor= 
man metämifeen menee tafaifetta ja ppmäHä timitietlä moimaa, 
746 tuorman painosta, ppmällä, maan (ateen lioittamalla tiellä 
V«o, fefä huonolla, turaifella ja fuoppaifella tiellä ‘/is micläpä 7 'is 
tuorman painosta j. n. e. Jäm ä feiffa fuitenfin maistelee afian= 
haarojen mutaan. Erittäin paitallifeSti maifuttamat ne lufemät» 
tomat letfauffet, joita pernojen lamat ja (imut ajofaluien nptfimt» 
fiStä färfimät.

Sluttamin feino on, että metomoima fiinnitetään niin lifi 
fuormaa tuin fuinfin. paljon tuoitttaa lilluu, jos täytetään 
pitfiä atfoja. f^ttlät lueto()il)uat, jotta mälistä löpfinä 
riippumat, mälistä taas ätfiä piutoittumat, tefemät ajon raSfaafji 
ja maifuttamat tornia, obottamattomia nptfäpffiä pernojen olfapäi* 
pin. 28arfinfin fuoppaifella tiellä omat Ipppemmän puolifet aifat 
paifatlanja fppStä, että fuornta filloin pelpommin noufce tuopista. 
(Sangen määrällistä fefä ajajalle että pemcfeHc on fuitenfin 
fiipttää Ittatt lt)()t)itä aifoja, fiClä jos ajofalut foSfemat 
pemofett finttuipin, rupeaa fe potfimaan ja pillastuu. -äJtitä 
raSfaantpi {uom a on, fitä lt)l)t) empien pitää ajo= 
itcttuiojcu olla. ©entäpben on fe ^aitallista, joS toan{= 
(urien etu= ja tafappörät otoal faijatta toiftStaait. 
Juoruta fiirtpp {etoeäitttititt eteenpäin, joS feu paino
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on tafan jaettu jota pyörälle. kuormaa teptäeSfä o»at ra$= 
faimntat ofinoet afetettatoat atimmaijif ji. ftaffippö» 
räifet rattaat fulfemat aina totooätmniu luin nelippöräifet, 
foSfa neljän ppöräaffelin fäpnääminen feltoästi on fuurempi fuin 
fapben ppöräaffelin, »arfinfin futn färrpisfä melfein aina on pal= 
joa ifontmat ppövät fuin »anffureisfa. sotutta onpa färrpil» 
läfin omat paittanfa. Oja fuorman painosta p a in a a  nimittäin 
f»en»ofeu felfää, mifä etenfin mpötämäeäjä tuntuu rafit» 
lamalta. Otiin muoboin ei pibä afettaa liiaffi fuormaa rattaitten 
etupuolelle, »aan ennemmin fäpbä maStamäeSfä pemofen rinnalla 
painaen fäbeHään aifaa alaspäin. 3>oS pemonen fnormaa maSta» 
mäfeä »etäeSfään näpttää ppmin rafittuneelta ja hengittää raS» 
faaSti, niin on paras, että pemonen faapi ppjäptpä emteu- 
ftlitt mäft)int)3 f en itfenfä fiipeit pafottaa. SÖJielä enemmän 
fementääffeen pernojen »aitooja, pannaan fimi ppöräit tafa= 
puolelle, jotta fuorma ei »ierifi taaffepäin. Sun pemonen muu» 
tämän minuutin on pengäptänpt autetaan fe liitteelle ftten, 
että poljetaan pljörätt etumaista toaafafuoraSfa olemaa puo= 
lapuuta lifi ppöränfepää. (Sangen fuureSfa määräsfä mäpentpifi» 
ttät pernojen »äimät, jos faiffi raSfaammat ajoneu»ot niinfuin 
ulfomailla, olifi »avustettu fomelijailla jarrnfaitoffilta.

SBnofrafutjetuffeSfa pitää (R iittä ä  petooSta jofa l 1/*— 2 
penifulman pääSfä, femeimmiSjä ajoiSfa fitätoaStoin »aSta 2 */*— 
3 peninfulmaa fuljettua. (Snnenfuin ruofaa annetaan, tulee 
fen faaba »äpäifen puo’ata. §>etooSta ei faa folioita fiinni 
titapnitiin, fitlä joS ue fattumat romahtamaan alas, jaottamat 
ne pelpoSti tpöbä pernojen fuolijaaffi. (?i ml)ö£tääu pibä ji= 
toa opjafjilla jitä fiinni ppörätt tappoihin p. m. paiffoipin, 
foSfa pemonen jattueSfaau peräptpmään jaattaa papoinfin repiä 
juutaan fuolaimilta. 3oS opjafjia taptoo fäpttää marpamin» 
tana niin omat ne irroitettatoat jiloiSta.

■ pane npt peite felfään ja tuo »äpän Reiniä eteen; 
tarjoo fitte mettä ja miinteffi taittoja. puolen tuntia fen 
jälfeen fuin pemonen on jpöntinfä lopettanut, »oit uuhestaan läp* 
teä matfatle.

4
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JäSfä aiomme puljua eräästä fotoin pteifeStä epätopbaSta. 
Sulapa et tietäiji, että toptpp ipmifiä, jotta monasti main piti» 
mättänfä fanomat tutleenfa afialta, mutta jotta fumminfin miippmät 
paitallaan tuntifaufia. ^tlaa laSfetelteSfa totitafin ääreSfä ei 
taintaan pibetä tutua fiitä, että pemonen utfona maljaiSfa 
färfii nätfää ja »itua. Sun pe »ipo toiimeintin ufein ppmin 
(JpauStatta tuuletta" jättämät fumppaninfa, omat fetä pemonen että 
ajaja äreät, ja fittoin ajetaan, mitä »aan famioSta täptee. (Sn= 
nenfuin pääfemät totiin on epfä jo fpbänpö ja uninen reufi on 
liian laista fuimatfi ppppfimään pemoSta, joten fen täptpp jääbä 
täpimäräffi puomifeen asti. 3oS maromattomuubeSfa nällätätä 
tietoonia fopta ftiötcttäifiin {autoilta i toielä 
hemmin piiriltä tai rufiilla, niin moipi tapaptua, että fe 

feuraamana aamuna latoioluumcctt täpben tuStin moi nostaa 
jattojanfa.

Jäptpp aina pitää puolta fiitä että filat omat temeät ja 
fopimat, jonfa täpben on paraS/ että jota fjctoofella on omat 
fiinit ja. Jäm ä foSfee etupääSfä läntiä, fittä jos ne omat fo= 
pimattomat, fpnnpttämät ne It)ötti(|aatooja tapi pitemmän 
ajan fäptettpinä tornia muturoita napan atte. 3o8 näitä main 
pintapuotifeSti parannetaan tulemat ne ppä uuhestaan efiin, jotta 
pemonen tulee taitteen tpöpön fetpaamattomaffi.

91al)fcct pitää fiinnittää läntien atimmaifen fotm annetfeit 
ja feSfifopban mätitte, pernojen ruumiin rafennutfen mutaan. f)la» 
päiSten pemoSten läntiin afetetaan rapteet atemmatfi ja päinmaS* 
toin, joS pemonen on alapäinen. Jä tä  feittaa eimät meibän Iän= 
timeStarimme ota tpttin puomioon, foSfa tamattifeSti afettamat rap= 
teet pien torteatte.

Sotta pemofen lamoitta olema paino mäpentpifi, täytetään 
tilccitfä länget, hirtit fartoat omat täpän tdpaamat= 
tomut, fittä parjaSten päät tunfeutumat aitaa »eittäen päättifen 
läpi ja pistämät ipoon. •Jialifantallot omat ppmät, maan ot-- 
»attifemmat fumminfin liinaft>aattce£ta tctjbtjt, jotta omat 
taistoitta täptetpt. 9iämä omat nim. paremmat tuin oljet. 7)teen= 
fä on ebuttifempaa fäpttää irtoitaifia maltoja. Sppmin tep=
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bpt puulönget omat letoeäöjä ajofitfa mufamat täyttää, 
^ou^tatvat maljaat, jotta fääötätoät pernojen otfa^ättä npt= 
fäpffiltä, moittamat epbottomaSti etufijan eniten muita. Suot» 
timaljailta, joita meiltä pleifemmin täytetään, on juuret etun* 
fä. 3o8 fuitenfin raiteet teitään aitoan Ipppet, jotta aifat tule» 
mat ipan fiinni länliin, niin ne eimät notfu tarpeeffi ja Ipöttä» 
mät niinmuoboin lapoja. Siiman niin lappi, jo§ toinen rapjc 
meutjti enemmän luin toinen, taiffa jo8 pemonen, futen 
ufein tapaptuu maljaötetaan tuhtoon. tottum a toeto 
olifi marfintin auran ebeöfä mälttämätön. öuoffifaffulat 
amat etenlin fäänteiSfä ja metfäteitä fuljettaeöfa maifeat pibetlä. 
SJcutta läptännöllifet omat fitämaStoin ppben jalan pituifet aifat, 
joipin »etopipnat tiinnitetään. (Satfo lutoa). £ämmöifet toal=

9le tiinnitetään joponfin paiffaan pernojen ja Inorman toälille; jo» 
pilointa fuitenlin on afettaa ne tatoallifisfa fitoiSfa läntien ja 
tamppurentaiben mätiin. ®ofemu« on ofoittanut, että me torni» 
muilta maruitettu tjemonen fääötää noin V* moi» 
maataan ja tuntee äärettömän tjefyotulfen. ©en faut» 
ta fääätytoäi nim. lamat niiltä fummattomilta nt)ttät)ffil= 
tä jotta jpntpmät fiten, että ajonemoot mäliStä tulemien eöteitten, 
mintuin ftmien, tuoppien p. m. täpben jota petti feifaptutoat toaup» 
bigfaan. ©iitä fppstä metämät ne pemofet, jotfa ennen omat oi»

jaat omat femeät ja not» 
fumaifet eimätfä fäpnää 
pemofen fplfiä, fillä luot» 
ti pitää ne evillään toi» 
fistaan.

SSMime aitoina omat n. 
f. ®ibcnrin metomi» 
mut, joita ei fplliffi moi 
puolluStaa, ppä enemmän 
tulleet fäptäntöön. 9te 
malmiStetaan fapbenfer» 
taijeSta tavpeellifen na= 
matalta fievremieteriötä.



52

teet miturit, metetoipuja fäptettäeöfä jtimodi fuormanfa. 3a  ett’= 
eirnät länget de tutti jopimattomat, on fjarnnmti^tn lt»e= 
toli*ipnjn täyttämättä oltrtpäät lyöttymät. Äaiftiatta, 
miöfä metomipuja on toetettu, omat ne jaatouttaneet fuurta miel= 
tprnpdä.

9tuotfi8ja niitä jo pat= 
jon täytetään, marfintin 
faupungeiSfa. ©ifätäifeen 
tyfiötöön on niitä pantit* 
tu tofonaiSta 3000 paria. 
8 a ©uomeSfatin, etenfin 
£urun tienoilta, omat ne 
tulleet ppä enemmän fäy= 
täntöön.

Sunnianofotuffida, jotta mainittu feffintö on faanut ojat» 
feen mainittafoon, että paltituS „?ar$ §jertan muidotfi" on pal= 
linnut §erra 3 . %. S .  ©ibeniä 1000 truunutta ppobpltifedä 
teffinnöötä fefä että Stutpotman etäinfuojelijain uufi ppbi$tp8 on 
antanut pänette tunniarapan. *)

Erittät» fuotatua otiji, että tatoatlifiin jitamatjaijiintin 
afetettaifiin iitäfimyöt, joitta pemoneit paljoa »afatoammin tuin 
päntämpöttä, moiji pattita tuormaa mpötämäeöfä. ^ettotpösjä ei 
niitä fummintaan tartoitfe.

ftitolaiurmttoja afetettaeSja tulee otta erittäin tarftaa* 
mainen, ©uitfiöfa, joita maafauppijaamme mppmät, omat tuolai* 
met yteenfä liian opuet ja rppmpifet pinnaltaan, joten pernojen 
fuupietet ufein omat merisfä, fittä maataiSrentimme eimät fuin= 
taan, tuten tunnettutin on, aja pemofia peitin fäjin. £utmi§=ai= 
foina ei pibä afettaa jätftä luotaimia pernojen fuupun, elfei 
niille ote pengitettp tai mittamaatteetta pierottu. 3Iman jitä

*) SBetorotout Jemeätnntätte ajolle maffatoat 8,60—10 trt. ja ras< 
faammaUe 14,60—17 ntarffaa pari. 9Jiitä tutit) toat tnuiben muaSfa eläin* 
läätärit: 8. gabritiuä Suruäfa felä ©. S®. Stönnfjolm porisi a, 21. Stoor 
§ämeenlinna§fa, g. D. Hellman Salosfa ja St. öiiijer 2tommifaare§fa fetä 
tauppiaS Sibororo §elfutgi§fä t). nt.
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ne porottatoat fuuta mintuin tuuma rauta, (tjununifet fuo= 
taimet talji fetlaifet, joiben ympäri! en neulottu naljfaa, 
ott»at fylntentpänä touobenaifatta turoin fäytännötftfet.

dl f. {aunatu3rata§timet, joita täytetään estämään 
herooSta fompaStumaSta, otoat tibutu£taluja, joiben ^tfäämi» 
feStä et mitään toaaraa ote. Jarfan  ajamifen fautta estyy êroonen 
paljoa paremmin faatumaSta tuin moifia latuja täyttämättä. ^a= 
rempi afento, jonfa nämä muta roaifuttaroat peroojen fautaan, 
tutee ajan pitfään liian raSfaatfi, fun lautan ojennuStihaffet to» 
roin rafitturoat. Sun tjeroonen roäfyy taittamasta päätänfä pys= 
tysfä, painaa fe raSfaaSti luotaimille, josta jen juu muuttuu ihan 
tunnottomaffi. äöietäpä fuonentoetoafin faattatoat fannatu8rata8= 
timet fynnyttää. Jäm ä näytäffe fiinä, että fyeroonen rajusti pu= 
biStaa päätänfä. ©illoin otoat rataStimet toihboinfin ett ei ennen 
otettaroa pois.

«itntätifmt otoat peräti hytjättätoät. tpetoofen fitmät 
luonnostaan fatfotoat firoutte, mutta tiput pafoittatoat fen aina 
tatfaStamaan eteenpäin, josta fyystä näfö yeifontuu. Jämän täi)» 
ben fe näfee laitti tien toiereSfä otetoat efineet epätafaifeSti ja al= 
taa niitä peljätä. SoSfuS äffyjä ja taistoja yetoofia furittaeSfa 
olifiroat fitmätiput tarpeen. Jä tä  tutee fummintin hartooin tefe= 
mään, jos toaan ätyffäästi menetettään eläinten fanSfa. ©ero 
tätjben fitmätiput pois!

€>f>ja£ten pitäifi otta niin teroeitä tuin fuinfin, mutta 
tummintin m ag m at, ett eitoät millään laitta tatfea, fittä monta 
fuurta onnettomuutta on juuri fen tautta tapahtunut. Jatoattifet 
nuoraohjaffet olifiroat muuten tjptoät, mutta teiftaatoat täfiä joS 
heroonen on foaafuinen. ©entätjben otoat tuuman lemtyif et 
nat)fat)it)imt mutamammat. Stäitä tuitenfin täytyy aita* 
ajoin rooibetta, etfeiroät murru.

3oS yetoofet tutetoat fonmfmfiffi, on fe aina ajajan 
totta. Jäm ä tapahtuu, jos alinomaa ut)ttäi£tään ohiaffista 
tai jos ajetaan t)Ieu {omatta fäbcllä. Jä tä  toifaa on 
roaifea parantaa, mutta tuitenfin forjautuu fe, joS ajaeSfa aina 
ohjataan {emein läjin. Ctjjaffct eimät jaa riippua
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tötflfäUä, ttmctn ajajan täptpp niitä täytettä Jjcflkt 
fäfin I) ett» o ien liifumtou mutaan fnupnofta repimät
tä, mitä ärtyttää t>ett»oöta ja josta fe »aan tulee fotoafui» 
femntaffi.

3 e§ fe toäfifin ttyrtii eteenpäin, niin [itä ei pibä yytämifc 
taa»oimien tafaa pibättää, »aan »uoroittain tjöllittää j|a pi
dättää, jon!a oljeSfa teifetla fäbellään ^elpoöti nprfäpbpttetee 
o^jaspuolta. Säliä ta»alla faabaan Ijetoonen parljaiten rnafen» 
tumaan.

9ti3tiol)jaffet, pari^e»ofia ajaeSfa, otoat ainoaltaan tot= 
tumattomalle ajajalle taipeen. 9tiiltä ei »oi pibättää eitä ufittaa 
toista perooSta ilman toifen (itä tuntematta, jofa feiffa ei ole fen= 
täpben fopi»a, fun petoofet parhaasta päästä otoat eriluontoifia.

©illoista tapi lehmän fartooista tuhottu peite on pe»o= 
fille EpImäSfä ilmanalaSfamme »älttiimätön. SoS työtön tapi jo »  
fun muun fttyn täpben ppfä^bpttää ajon, niin (illoin ei faa jättää 
petooSta feifomaan ilman peitettä, fillä ilman (itä »oipi fe pifife= 
nä otleSfaan »ilustua. Peite on myös afetettatoa »arfatammain 
felfään. —  ©eben pitä»ien nal)fa= ja maffitoaatteiben 
täyttäminen filojen alla on »ältettä»ä, fillä niiben lautta »oipi 
pettonen »ielä pahemmin mitattua, fefä faaba munuais» ja fel= 
fäpbintaubin.

Öopuffi fananen petooSten fiitoffe3ta. Critta ei pibä 
täyttää fiittämifeen, ennentuin fe on täyttänyt 4 touotta; fillä 
muuten fe pyfäptpp faS»uSfaan ja turmelee jalfanfa. 3oll’ei eri 
astu enemmän tuin forfeintaan terran päitoäsfä, niin fe »oiyi 
3 fuufauben ajalla pollea 3 0 —40 tammaa. Säilä ajalla fen tu» 
lee runfaaSti faaba vuotaa ja olla jofa päitoä liitteellä.

Santtua ei faa »arfoa ennentuin 5 »uotijaana. Sii= 
nepSaifa on feSfimäärin 340 päitoän tienoilla. —  4 tai 5 
»iiffoa'ennen pannaan f e ilman fengittä farfinaan. $tuiten= 
Iin täptpp tiineen tamman marfomifeen f nafta päi- 
mittäin faaba jaloitella.

3ost ntareet fotoin täpttptoät, o»at ne Ippfettämät. 
— @iittämifeen fäptettäföön ainoaltaan tooimaf=
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f «tammat — IcttJcäruumiifct, ftjttmrintaifet, ma* k 
talajalfitifet — ja mut)fcimmat tammat. Jättiä mä* 
hentänee enemmän !uin mitään muu elätnrääffät>Stä, [itiä on näb* 
ty että huonoimmat êtt>ofet enimmiten joutumat fitte atttiiffi.

^tttttaefaitttcn $otto.

^Kintuin jo ebefläpäin huomautettiin tulee favjahuoneitten 
olla maloifia ja amaroita, tarpeeffi lämpimiä fefä hproiu tuuleu* 
tettuja. 9tuoffiminen on tapahtuma määrättyinä tuntina ja mä* 
liaitoina pibettätöön nametta fuljettuna, että eläimet faamat le* 
mätä ja rauljaSfa märehtiä. Sopimatonta on että lehmiä ufein 
fiirvetään paitasta toifeen, fiUä ne mitytymät paraiten tuttujen 
feuraSja, joihin omat tottuneet. ‘Dtiinfauman tuin typfämät run* 
fuaSti, on tarpeellista typfää niitä totmaSti päimäsfä. Erittäin 
tärteätä on typfää maito miimeifeett tippaan asti. Jämän tautta 
antaa lehmä fuuremman tulon, eitä tarmitfe pelätä utarepoltetta. 
Utoin 6 tahi 10 miiftoa ennen poitimista annettatoon lehmän ety 
tyä, fiUä lepo, jota tällä tatuoin fitte fuobaan, tulee formatutji 
enfi fantamifen jälteen runfaammalla tulolla, tllföön tuitentaan 
phfäftiä lafattato Ippjämästä, maan tyhtynnettäföön terran tai 
pari miitoSfa utareista niihin fotoontunut maito. Jiine lety 
mä on runfaaSti ruotittama, jiflä mitä moimaUifempi lehmä on 
ennen poitimista, jitä paremmin typfää je fen jälteen. Slltöön 
tuitentaan tällä fanottafo, että elufoita tulee lihoittaa. ^JäinmaS* 
toin on lomin maaratliStatin, joS juuri ennen poitimista tämän 
tefee, foSfa lihomat lehmät ujein fairaStumat poiftmtäfuumee* 
feett, jota on työläästi paranema ja hengenmaarallinen tauti.
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—  Sun maitoa alfaa fofoontua utariin, mäpennettäföön ruofinta 
ja Ippfettätöön utareet jofa jättöä futmtfft. — Jäineps feStää 
tä^eS 285 päimää. ©pmtptps tapahtuu ufeimmiten apua tartuit* 
fematta. ^Jibettäföön erittäinfin filntällä, että fopta mafifan nä* 
fpeSfä fiittintiöfä, toebetään fe jätöistä ulos. On fuitenfin fitä 
ennen tarpeellista ottaa toarma tieto, onfo mafiffä oifeaSfa afen* 
noSja. 3otl’ei pmmärrä mirpeellistä fifiön afentoa oifaista, on 
fopta fäätrtpminen jonfutt afiantuntetoan, etupääsjä etäinlääfärin 
puoleen. — ^oifimifen perästä on lepmä peiffo ja tartoitfee tnal'= 
toistufjeffenfa -jonfun toerran faijaa, listin* tapi mallasjuomaa. 
Sääfplmä toefi on määrällistä. — 3oS emätin näfpp taptoman 
muljaptaa ulos, tooi fitä parantaa tifäämältä papnoja lepmän ta* 
fapuolen alle. 3o8 eitoät jälfeifet itfe fapbeSfa touorofaubeSfa 
ole läpteneet ulos, tulee fäbetlä umrotoa£ti teroittaa ne f op* 
buSta. ©itäpaitfe ruisfutettafoon fiipett päivittäin 38 asteen 
lämpöistä mettä fuureSfa määrin. Oämä on erittäin tarpeellista, 
jos [itiö on ennen aitojaan fpntpnpt, jolloin jälfeifet ppmin ufein 
jäämät jälelte ja rnätänemät.

Diiinä aitoina jolloin lepmä tppfää runfäammin, annetta* 
foon fille runfain raminto. Silföön fuitenfaan liiaffi ramittafo 
fitä ennenfuin fe jälleen on faanut fonnia, jofa on tapaptuma 9 
— 10 miiffoa poifimifen jälfeen. V itu ta  alfaa jo 3— 4 miiffoa 
fpnnpttämifen perästä fefä näpttäptpp aina toimen miifon mäti* 
ajalta. —  (Sttei lepmän fiima*aifa menifi puffaan, talutetaan fon* 
iti jofa päimä foto lepntäfarjan fimuitfe fefä päästetään utoS pi* 
paait. lepmän fansfa, joSfa fiima pamaitaan. ©omelijaSta on 
mpösfin jofa päimä foto taimen fulueSfa laSfea */4 lepmäfarjaSta 
ulos foitnin fansfa. £ä8tä faamat tepmät tarpeellifen jatoittelun.
— 3ofa päimä omat lepmät faamittamat ja parjattamat fefä tu* 
lee niiben faaba tarpeeffi tuimia papnoja allenfa. Äemäätlä äl= 
föön niitä laSfettafo ulos laitumelle, ennenfuin löptpp riittämästi 
faSmeja raminnoffi. iilfccn mpöSfään annettafo niiben 
liifa mpöpään fpffpifin olla ulfoua fplmäsfä ja fateeSfa, foSfa fii* 
tä fpntpp monta milutautia.
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Ufoitta, jolloin leljmät omat laitumella, laitetaan ne pötfi 
ta r h a a n , joöfa jpffin puolella, fnn pöt pitemmät, niille anne* 
taan mipantarepua ja fuolannuolua. Sermien taSfeminen apilat* 
teon on maavallista, marfinfin joS on fatanut tai f astetta vuo* 
poSfa. ©emmoifella maalla jpötööt leprnät torteintaan puoli tun* 
tia evältättfä, fillä muutoin moimat pelpoSti jaata pupalluStautia.

©pntpnpt luojitta hierotaan tarfaSti fuimaffi ja miebään 
mafiftafarfinaan, jonfa tulee olla timiin ja puetaan. Sorjinaan 
pannaan tuimia pahnoja, ja erittäintin pibettäföön puolta, ett’ei 
mafiffa mataa fimifeinää maSten eitä jiinä miluStu. 10:nä en* 
jimmäifenä päimänä jaa fe maan Ippfplämmintä fuovimatonta mai* 
toa enennettiin määrin, jtfji tuin tämä tefee 6 — 61/* litraa (21/* 
- -2 * /*  fannua) päimältä, folmeSja atviasja. Jämän jälteen mä* 
^ennetään fuorimaton maito forfeintaan 6 bejilitralla (*/« tan* 
nutia) päimittäin, mutta fen jijaan lifätään tatji mertaa enemmän 
tuorittua maitoa, jopon on jetoitettu piutfafen pellamanfientenfei* 
toSta. kotvin luaaratlififta on luajifallc antaa ha
panta tai fjapaf)foa maitoa taifta fellaista, jota on 37 
astetta fplmempää.

Sffiafittaa pitää martain totuttaa fpömään tuimia rehuja. 
Sefällä on jitle mälttämättömästi annettama moimatlista rämin* 
toa. —  §>iepoa astutetaan 1 4 —15 fuutauben i’äSfä. Solfei 
tämä tapapbu, moi fe joto jääbä fitiömapoffi tai lipoa fpöttöe* 
Intät ji-
t f  t. «oiiuin tulee jaaba tuimaa, ei juureSti tilaa ottamaa, 
mutta meputaSta vuotaa, ja jota Railoa olla paljon liit* 
tccllä. '^ara# on täljttää fitä jupbatji ja antaa jen 
metää lantaa, Reiniä, olfia mettä taitto tiiliraanaa. Sun jitä 
niin täytetään, ppfpp fe termeeitä ja pitemmän ajan fiittotptpifenä, 
tuin joS faifi loistona jeifoa nametaSja.



IV.

^ofielauniem m e fatvatfifurottaf 
fau6if, joffta riippuivat fopi= 

m atfom asfa Boi6osfa.

&oSfa tila ei f alli laroeampaa felitpStä, ei täSfä mpöSfään 
tule tpfpmpStä laiteta niistä emiäpä lufemattomiSta taubeiSta, 
joihin eläimet ipmifen puolimattomuuben talia tooitoat joutua. 
Silla mainitut taubinfoptauffet näpttänetoät tuitenfin lellin fet= 
toästi, fuinta tarpeellinen eläimen oifea poito on, fillä parempi 
tatfoa luin latua.

'Jhifjallufiitaubm nautaeläimisfä tuntee fiitä, että niiben 
mapalautfu totoin pullistuu taajuista, jotta tooitoat tufeputtaa» 
Iin elutan.

© p p t :  ®un elufat tppjin »alfoin laSfetaan repetoään api= 
laSniittppn, erittäinfin jos apilaS on fateeSta tai faSteeSta märfä. 
©uuret määrät perunantoarfia, nauriita, mäsfiä ja toätirepua 
tooitoat mpös aitaan faaba taubin.

§ o i t o .  $afju olfifibe pannaan lehmän f uupuu ja fibotaan 
tiinni fartoiin. (Stäin rupeaa fiitä röppimääit ja tpcntää fiten 
faafut ulos. kupeita pierotaan ja painetaan fämmenellä. @i< 
fälle annetaan 21 beftgrammaa eli uuSluotia ( l/s naulaa) <§ng= 
lännin fuoloja fefä 2 ruofalufifallista ammoniattia fulatettuna 
6 7 2  befilitraan ( 7 2  tuoppiin »että.) ^3apimmaSfa tapautfeSfa too*
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tMobä meitfen toarteett faaffa feSfette toafempaa nätfäfuoppaa ja 
antaa fen otta fitnä niin fauan fuin faafuja latteata puhaltaa 
ulos. paatta peitetään fen jätteen pi’ittä tatti Mappametta taifi* 
naita. —  SBeitfen fijaSta on parempi fäpttää n. f. putf {pistintä; 
mutta paras on tjpttään aitaan fääntpä etäintääfärin puoleen.

S(t)¥f)tauti teroofetta on fotoin toaarattinen.
Juntomerfit: ^etoonen on lotoin tetooton, fatfetee tupeitanfa, 

taappii jatoiltanfa, Muistuttaa pätttäänfä, äpfpp ja mätistä on ma* 
Ma puMattuffiSfa.

© M M t : -Kututta ja tappamitta fitpuitta ruoffimineit, evit* 
täinfin, joS Metocnen on ollut fotoin nälisfään ja nietaiSfut ruoan 
puotipureffittuna; toietä joS Mewonett on juonut jääfptmää toettä 
taiffa feifonut peittämättä itmantoeboSfa.

g i o i t o :  2Bettä ruisfutetaan runfaaSti peräfuoteen, matan 
feiniä pr isf o te taan tärpätti* ja puunöljM=fefoituffelIa, puoti fumpaa* 
fin. ©täin peitetään tämpimittä toimilta, ©ifään annetaan 30 
grammaa atoeta, taifinapattoffi tettpnä jauMoSfa ja toebeSfä, taiffa 
21 befigrammaa (V* 8") (englannin fuotoja futatettuina 6 1/2 be= 
fititraan (l/ttuoppiin) toettä. — SäleStäpäin ruofittafoon petocSta 
toarotoaSti.

^ääntanti tunnetaan fiitä, että Möttönen menettää ruofa* 
Matunfa, että filinän ja nenän limafattoot omat punaifet fefä että 
enfin toetelää fitte paffua nät jää juoffee nenästä ja filmistä, ^ai* 
feita fpntpM teutoanaluffeen, futfun pmpäritte ja maMbottifeSti nuti* 
Minfin ruumiinofiin. SDiuutamien päitoien futueSfa atoaututoat ne 
ja touobattatoat fafeata fettaiSta ntärfää.

©  M M t: 3Tauti on tarttuma, Jpetoonen fairaStuu peipoin* 
min täMän, jos fitä £>ififena otteSfa er fuitoata MuotettifeSti eitä 
toimetta peitetä. Äptmä juoma, meto ja toiluStuminen M- m. ebis= 
tätoät mpöS taubin itmeStMmiStä.

§  o i t o: tärpättiä (ruofatufifattinen ruiSjauMoiSfa ja toe*
beSfä munanfofoifeffi taifinapattoffi teitoottuna) annetaan Mörne* 
fette ferran jofa toinen päitoä. totitääffeeffi felpaatoat mpöS fa* 
tajanmarjan jauMot ja feittofuctat, joista pffi tufifattinen fumpaa* 
fin annetaan pettofette 2 tai 3 fertaa päitoäsfä faurojen feaSfa.
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2ljettumat leufapietisjä tapi muisja ruumiin ofiSfa piero* 
taan ihratta, juomalla tatji mielä ebuflifemmin JpiSpattian fär= 
päSmoiteella (SpanSfflugefalma) funneS paife on fppfi jolloin fc 
on terämällä meitjeltä pupfaistama. SBoibe maifuttaa paremmin 
joS farrnat feritään pois.

Slamuin ja illoin paubotaan petooSta meji* ja tärpätti=pöp= 
rptlä fiten, että puSfiin pannaan piufait peinänftemeniä, jotta roa= 
letaan fiepumalta mebettä ja joipin fitten faabetaan i  tai 2 ruo= 
falufifallista tärpättiä, jonfa teptpä jätti fiinnitetään 1 0 —15 nti* 
nuutin ajalfi pernojen turman pmpärille. Suitettiin latfottafoon, 
että ilmaa pääfee finne rnpös maifuttamaan, muuten moi pemonen 
tufeptua.

Oiuotinnan täptpp olla foto ajan runjaan ja moimaffaan. 
SMlaSjuoma (illoin tällöin on termeeltiStä.

& autiofuumc tunnetaan jiitä että pemonen puonoSti, 
tuSfinpa ollenfaan moi astua. (Sääriluun ja taimutuSjänteen mä* 
lisjä olemat merijuonet tuntumat pingoitetuilta ja tplfimät; famiot 
omat tuumat, pemonen mataa enimmätfeen.

£auti fpntpp efim. jiitä, että lämminnpt pemonen uite= 
taan, jaa juoba fptmää mettä taitta muulla lamalla miluStuu. 
SKpöSfin fpöttäminen rufiilla ja oprilta ja mieläpä fauroillafin, 
fun näitä annetaan fopta pernojen juostua; totoa ajo puonolla tieltä 
tottumattomilta, fpötetpitlä pemojilta jaa niinitään aitaan tämän 
taubin.

Jp o i t o: iltältäjpötäntö etupääSfä. Säfirepua ei jaa ot= 
lenfaan antaa, pernojen lipeät famiot ajetetaan mejifaufaloon 
laitta peitään jääfääreitlä. 3ofa päimä annetaan fille 200 — 350 
grammaa ('/s— 3/* S ’) Englannin judoja. Släintääfärittä fpjpt*
täföön nenmoja.

3Bat(tm näpttäptpp fiinä, että eläin ufein patottaa ulos 
paijemaa, mäliin meren fefaista lantaa.

S p p t :  Muutettu raminto, erittäin jos rumetaan mipanta* 
repulla fpöttämään eluffaa, fefä mpöS miluStuminen. SBafifoiSfa 
jpntpp matjuri jiitä, ett’ei ole tarpeellista puptautta otettu puo= 
mioon, josta jppstä maito rupeaa pappanemaan, tun maitoa an=
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netaan liitä fuureSfa ntääraSfä terraltaan, taiffa fun fe ett tul* 
mää, tuottaa fe ntyös matfurin.

§  o 1 1 o: 9tuoan hiljentäminen, ramintojärjeStyffeSfä lopty5 
toien mifijen poistaminen. (Suuremmille fotieläimille annetaan 
3 V* befilitraa (1 fortteli) feitoSta, jota fifältää 300 grammaa 
(23 luotia) fatteron juurta (gentiana) fefoitettuna toteen fam 
nuun mettä. 3eS tauti on pitfällinen, tytyttutöen neumoa eläin* 
lääfäriltä. SBafifoitle annetaan enfin 2 ruofatufifallista refiini* 
öljpä ja fen jälteen furmottua liitua fefoitettuna maitoon. 2£at= 
fan hieronta tärpätillä ja peittäminen mitlamaatteilla on htymin 
hpöbpllistä.

^otfittttöfuume tyntyp 1— 2 päimää poifimifen jät* 
teen, matfinfin ttymin työtetyiSfä leljmiSfä —  ja fummallista fpHä 
helppojen fhnnptyffien jälteen.

§  o i t o antaa ufeimmisfa tapauffisfa huonoja tuloffia, jonta 
tähben, jos ei etäinläätäriä ole faatamana, on paras teurastaa 
lehmä, fiCä fen liha, tätä tautia fairaStaeSfa, on täpfin felmollista, 
jos ei lihaa faittoan fäitytetä. Jämän taubin ehtäifemifeffi omat 
lehmät ennen ja jälteen fhnnhttämifen ruofittamat niutemmin.

Sdfätjtimcu fiiume on foma tauti hemofeSfa, fefä tun* 
netaan fiitä, että tämä fäp hosuen ja faatuu lopulta maahan, 
josta ei moi nousta ppstyhn. Ufeammat näistä taubinfohtautfista 
päättymät fuolemaan.

S h h ® e m a  mituStuS; fun ei ole hemoSta tylmänä, tuu* 
lifeöa fäätlä toimella peitetty. Styamat hemofet faamat helpommin 
taubin.

§) o i t o on jota tapauffeSfa annettama etäintääfärin huoS* 
taan. Siffi tuin tämä tulee, maattoon hemonen mahbotlifeSti au= 
featla paifalla, tuimalla ja riittämällä olfiatuStimetla. Sptrnää 
mettä ruiSfutetaan ufein peräfuoteen.

2U)ba3t<i Ijeitfcci faa hemonen, jos fitä ajetaan pien ra* 
juSti, marfinfin joS f e on tottumaton tai jos fitlä hitjnffoin on 
ollut psfä; mielii joS tie on mäfinen, tila huono, fuorma rastas 
taiffa ilma liian lämmin tai fblma.
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I p o i t o :  £auti on melfein parantumaton. Stinoaöti pi= 
temmän ajan annetut arfeniffi=määrät tuottamat jonfmtlaiSta pa-- 
rannuSta; mutta tätä fotoin mptfpötStä lääfettä et anneta aptee* 
fiSta eläinlääfärin määräämättä. SlpbaSpenfifiä petoofia fpötettä» 
foön ainoastaan otjitla ja fauroiöa, jota toaStoin peiniä niille ei 
taintaan jaa antaa.

& a in a(o p a()fa  fpntpp peltoina fapeain pitttuiben fautta, 
joiSfa pernojen täptpp maata etujalat ruumiin alla, jolloin fen= 
gänpofit painaeSfanfa mainittua paiffaa, faattatoat fen pai= 
fumaan. ©emmoifiöe petoofitle on paras fäpttää pofittomiu 
fenfiä. ©itäpaitfi paatafoon pöffi nilfan pmpäri renfaanfaltainen 
napfamaffara, jota estää fenfää painamasta, Sainalopapfa tooi 
mpöSfin fpntpä toatfatopön faltoamifeSta, fun petoonen ataSmäfeä 
menneSfään pibättää fuormaa. (Siinä tapauffeSfa parannetaan 
tauti panemalla mäfiroöitä fitoipin, joita jentäpben parpaimpana 
juofiteHaan.

^ c u r a n -p u fa m a  on pepmeä paifuma fontin pääSfä ja 
fpntpp fiitä, että peaonen Ipö tätä paiffaa piltutta tapi ajoneu* 
tooja toaStaan, joS aifat otoat liian Ipppfäifet.

$än$cttlt)ötfäittät otoat paarooja, jotfa fpntptoät wal= 
jaiben epätafaifeSta painamifeSta. Sun 9tämä paatoat otoat fo= 
toin arfoja, on femmoisten petooSten fäpttäminen, jotfa fairaSta* 
»at niitä, fatfottatoa etäinrääffäpffeffi. SEätä papaa eStääffenfä 
pibettäföön filat puptaina tomusta ja Munineesta piestä. SGBielä, 
joS jofu paiffa (iloista Ipöttää, otettafoon täpte niistä pois. 
Sun fipeä paiffa jää painotta, parantuu fe tatoaltifeSti pian. —  
(Sstääffenfä tuoreita panfaamispaatooja ilman toaifutuffelta, fäpte* 
tään liutooSta, jofa fifällää 1 ojan rautafloriibia 8 ofaSfa toettä. 
—  ©ibenin petooSfuojelijat (toetotoitout) eStätoät täpbellifeSti lapoja 
riffi menemästä.

ju o n e n  »ttcnäpbtjffcctt, (tutepbuS foufiStuSjänte» 
reeSfä), on fppnä liifanainen ponnistus, tai feurauS fiitä, että eläin 
on astunut papaSti tapi feijoo taitellaan oletoalla pilttuuutattialla 
tapi jos fe jalallaan on astunut riimun toarteen.
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Solf ei tplmistä tccfifääreiötä teot parantua, fpfpttäföön neu= 
moa eläintääfäriltä.

« t)l)täm t£(f)aatu at fpntpmät fiitä, että pemonen tiiffeellä 
otleSfaan paamoittaa toifen jatfanfa toifella, jofa pelpoSti tapap= 
tuu, fun famio on minoffi teilattu ia fenfä puonoSti fotoiteltu. 
SBäfpmpS, puono matjaStaminen ja ajaminen, moimat mpöS jaata 
fpptämistä aitaan.

^ ä b e m ä tä  faa atfunfa puuttumasta puptaubeSta tamion 
poitamifeSfa, efim. lannatta feifomifeöta jefä erittäin jos jäte on 
pieneffi teilattu.

stf<m(anpaitt<tma, fatmoitballcama, ai) hae* 
fntuio, pttffifrttuio, (autalaluio, tätjfifntuio, nmto= 
latuio, liittijappi j. tt. e. fiittpmät faiffi huolimattomasta 
tengitpffeStä.

SÖtonenlaifia nimelmifoja fpntpp lotllaulfista, mutta mar= 
finlin epärnutamiSta jatlojen afemtoista, joipin puono fengitpS 
on fppnä. 3oS efim. tamio taatfepäin faa taSmaa tiifa pittälfi, 
fpntpp mäpitetten tönfäjatla, jottoin nimelet faamat färfiä tornia 
tönäpffiä, fitlä muopifen fuora afento pibaStuttaa fuureSti aSfe= 
teen joutuifuutta. 3>o8 pemofia peifonnetaan alinomaifetta pai= 
foittaanfeifomifetta, turmeltumat nimelet fiitä, marfintin jos liialti* 
fetta fpcttämifellä pernojen ruumis on tullut raSfaatfi.

fKitui cti touot)i3rof)tutna (jierottuma) fpntpp niitän 
taimutuSpinnalle erittäin puuttuman puptauben täpben jefä tun 
pemonen märin jaloin jaa feifoa ilmanmeboSfa. §emofet, joilta 
on pittä muopiSparta, feStämät paremmin tätä. 3o8 taptoo mar= 
jella pemoSta taubilta, parjataan jalat puotellifeSti jota päimä ja 
pififefji tultua pestään ne paalealla mebellä ja fuimataan tämän 
jälteen erittäin puotellifeSti. SBielä paremmatfi marmuubetji on 
ppmä jitoa jättöjen pmpäri mittafäärettä, jotta faamat olla niltoisfa 
fiffi fun jalat omat tuimuneet.

«äilij^ttttfccn (reumatismiin) ja fnnfcutccit on fppnä 
foSteat, fptmät lattiat, marfintin joS pemofen fantaSfa täptpp fei= 
joa ilmanmeboSfa.
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^ ta t t ia  faa petootten, joS fe fotoin rafittaa finttunitoeliänfä, 
efim. joS tafajalfa on tplfäsfä fengäsfä ja titoaptaa. Satfo alla 
oletoia futoia.

kinttu luupattiuecn.
1. Äinttuluu. 2. 9til(la< tai 

teliluu S Äuutioluu 4.
(toluu 5. Sääriluu. 6. 5̂at« 
tingfermä, jota ulottuu monen 
pienen luun tjli, niin että nämä 
omat (estettään (ääntäneet to
teen.

Kintun luut.
1. Kinttuluu. 2. 9lilt(a* tai 

teliluu. 3. Äuutioluu. 4. $olj» 
(ioluu 5. Sääriluu. 6 SBenpe» 
luu 7 fiiilaluu.

tulee ^etoofiin ulfoa tutetoista fotpauf= 
fi«ta, eftnt. joS fe talliin toietäeSfä ja fieltä tuotaeSfa tpö tti§= 
fanfa matalaan famanaan. 3oS filta on tapana rtuptaiba irral= 
teen, tooipi riimutfin aifaanfaaba nisfapufaman. —  Sata e«täät= 
femme on paras teettää päitfet, joiben htonopipna firiStää fitä 
enemmin fuonoa, futa enemmän petoonen viuhtoo.

Jlapt ja ftyöpäläijet pöäfetoät tooitolle, fun eläimien 
poito peräti laimin Ipöbään. (SIäin, jota jofa päitoä pptoin put>= 
bistetaan, faa plön partooin näitä fuoffatoieraita. Sun ufeant» 
mat terrat pefee eläimiä haalealla toebetlä ja faippualla, niin 
fapi tatoatlifeSti parantuu. Erittäin toaifuttatoa aine täpän tar= 
foituffeen on tupaffafeitoS, jopott on fäptettp jofaiSta tupaffanau= 
laa fopben 5 lanttua toettä.
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Utrtvcibcit tulcl)bu«t fpntph, joS fyfft tai ufeampi nijä mc= 
ttee umpeen, ppmtn ufein huolimattomasta IppfämifeStä. ^aran= 
tuminen moi tapahtua jolo Ihpfäntällä lipeää uburta tuimiin mä= 
kintain 8 —10 fertaa päimäSfä taitfa hieromatta fitä faffart faip= 
puatta ja ruofintaa mähentämällä. ©itiöin tällöin annetaan (Sm 
gtannin fuotoja.

SapautitmiSta tuulemat maalaiSpuoSfarit näfemänfä 
metteinpä aina pcmofeöia, joS fe ontuu etujataltanfa, maitta t>6= 
beffäsfä tapautfeSfa tpinmeneStä mitä on famioSfa. Sun puoS= 
fari puuhaa tapaa hmroeSfaan, menetetään tallista aitaa pttoSfa* 
roibcSfa ilman että mitä parantuu.

— ■ —

5



teu ra stu s ja efäinpinntii.

Spminen on tuotu lyömään latffta ruofalajia, f. o. pätt 
nauttii fefä faSmiruofaa että litraa ja f entänen päntä ei luot 
moittia fiitä, että pän teurastaa elufoita, niiben ti£>aa fpöbäffenfä. 
©äärin menettelee pän ainoaSti ftttoin, !un pän faattaa tarpeet* 
tornia färfimpffiä teuraStettamitte eläimille, jota liian ufein tapap* 
tuu, fun mälinpitämättömppben ja mannojen emtaffoluutojen tafia 
jouffo tapoja on juurtunut fanfaan, jotta omat ppminfin eläin* 
rääffäpffen faltaifia.

3o teuraStuSeläintä fuljettaisfa ihminen ufein telee monta 
julmuutta. Sun efim. teurastaja on ostanut elufoita joSfain 
maafeubutla, ajetaan ne fuuriSfa laumoiSfa faupunfeipin. Siellä 
faamat ne ufein feStää tärfimättömiä maimoja. Sofo ilma on 
tplmä, tuulinen ja fateinen tai tornin lämmin, taitfa tulemat eluf* 
tain jalat, jotta eimät ole tottuneet pitfiin mattoihin, aroiffi, tun 
forfat fulutoat fimifeflä tiettä, taitfa faamat eläimet färfiä nälfää 
ja janoa, fittä eläinfauppiaS ei puoli muusta, tuin että mitä mä* 
pimtniflä fuStannuffitta pääfift, jonfa täpben pätt ei raSfitfe ostaa 
repua, maan luottaa fiipen, että fpflä eläimet tiettä epfä moimat 
löptää jonfun ruopoforren. Sun matta afian näin ollen etufoiSta 
tuntuu maStapafoifelta ja tun ne, futen tunnettu, omat itfepäifiä,
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ruveemat voiflcemaan milloin oifealle, milloin mafentmalle, lyömät 
ajajat niitä mitä armottomimmalla lamalla, toSfa fye tamallifeSti 
omat päitoäläifiä, eimättä Vuoli fiitä, misfä funnoSfa eläimet vää* 
f emät perille. £atoallinen teino, millä Ije valottamat ^ärtiä eteen» 
Väin on, että määntämät niitä jännästä, mitä menettely mailuttaa 
lomia tullia. SBifyafia fonnia tamallifeSti talutetaan nuoralta, 
jota fibotaait fierainrenlaafeen. Seine on Ijymä, fiflä fonni ma* 
fentuu Itytlä fiitä, mutta toimottama olifi, ett’ei ihminen määrin 
fäpttäifi Vlimoirnaanfa ja Vanuttaa nptfien nuorasta faattaifi 
eläinparalle turhaa tuSlaa.

Ufein näfee lehmän farmista fibottuna rattaiben taa. ©en 
on mailea feurata Vernojen noveaa läpntiä, mutta nuoran nptläpf= 
fet valottamat fitä pt?ä uufiin vonniStulfiin, filfi että milloin vuoli* 
tuotteena mäfymylfeStä paiifee mattanfa verille* Sabetybittama ei 
myöSlään ote eläinten toytato, tun niitä tuletetaan meritfe. @n= 
finnä faamat fatamaSfa ruoatta obotella laiman tuloa ja fitte 
lastin valamista, mitoin lahotaan ne toinen toifenfa miereen 
umvinaifeen lastiruumaan. 3oS väälleväätteelfi rajuilma fpntpp 
mailalla, on lurjuuS täybellinen.

Surtea on näljbä, tninta mafitoita ja lamvaita tuljetetaan. 
Salat tiinnifibottuina faamat ne miettää monta tuntia vääffptpS= 
ten täristämillä lärvillä lomin tulataSfa afennoSfa. «Sitten Vei» 
tetään ne fäälimättömäHä tamatla, itääntuin olifimat tuolleita tav* 
Valeita, lattialle. SBäliin vannaan niin monta eluttaa atytaifiin 
laatiltoiyin, että rnataamat ja feifomat melteinvä toinen toifenfa 
Väällä.

Stunnemme tavaulfen, lun lehmää VyroäSfä tartoitutfeSfa tul* 
jetettiin jalat fibottuina villillään reeSfä. Sun ilma oli 
lomin lientä,1 veitettiin leipä loimella, mutta jalat, jotta jäimät 
Veittämättä, otimat verille tultaeSfa itjan valeltuneet.

Sotaifen, jota on ollut tilaifuubeSfa nätemään, millä lamalla 
ufeimmiten tavatun eläinten tuljetuS, on myöntäminen, että mitä 
täSfä olemme turnanneet, ei ole mäljintäfään liioiteltua.
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Stfc afiaSfa eluffain färfimifet eimät ainoastaan inpimitli* 
feltä famtalta ote pylättämät, maan tiimiin lautta färfii ihminen 
itfe taloubelliSta mapinfoa. (Stäimet taittumat nimittäin ja fitä= 
paitfi huonontuu litta tuntumaSfa määräsfä. iJJonniStuffeSta fo= 
foontuu lipaffiiu jouffo täyttämättömiä aineffia, jotta eimät ai= 
noaStaan tee lipaa huonomman matuifeffi, maan fuureSti mäpcm 
tämät fen ramiittomoimaa ja fäilpmiS=feStämyyttä. hiinpä on 
tunnettu, että niiben etuftain lipa, joita on tihutettu ennen fito= 
tematanfa, mätänee paljoa ennen tuin fäännöttifeSti teurastettujen. 
3oS elutat tapetaan pitemmän tntfemifen perästä, on tamallifeSti 
feltaiSta limaa ja mertpneitä paitfoja latooisfa, ja marfinfin niiSfä 
paitoiSfa, joihin eläimiä on lyöty. ©eUaifen lipan ostaja faa ep= 
bottomaSti fäfityffen, että etäin on ollut fipeä.

©entäpben tulifi fuljettaeSja ei ainoastaan fäästää eläimiä 
faitista tarpeettomista mairooiSta, maan fitäpaitji antaa niille niin 
äfillinen ja timuton fuolema tuin fuintin. £>n monta erityistä 
teuraStuStapaa, mutta taiffia ei fomi puoltaa. §ymin tamalliSta 
on tainnuttaa eläin lyömällä fitä firmeSpopjatla otfaan, ja fen 
jälteen laStea meri. Seino itfeSfään moi olla pymä, joS 
lyönti on fyllöfft moimafaS. Ufein fuitenfin tapaptuu, että etutta 
tointuu, ennenfitin meri on juoSfut tuimiin.

tottunut teurastaja moi yelpoSti filmänräpäytfeSfä ottaa 
eläimeltä pengen feuraamaSti: 3otu penfilö afetaffe leprnän eteen 
jo pitää fitä tiinni farmista, fetä toettaa fääntää tuonoa alaspäin. 
Seurasta lyö nyt rajulla istulla firmeenterällä nisfafuonen poitfi. 
(Slutfa faatuu nuolennopeubella rnaapan. SEBeri muotaa joto 
niSfapaamaSta taiffa leifataan fuuret merifuonet poitfi pistämällä 
pitfä puuffo enfimmäifen fytfiluuparin mäliin. —  huutamat teit» 
raStajat pitämät feuraamaa menettelyä parempana: enfin nytfemät 
pe napan taulan feSfiofaSta, fen jälteen metämät efiin ruofa» 
tormen, jota fiinnifibotaan. Sämän teptpä leifataan taulan me= 
rifuonet poitfi. Söiimemainittu menettelytapa on fuitenfin rinta* 
pistoa maifearapi ja epäfäytännöllifempi. — fotonaan pyljättämä
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on eluffain tappaminen, jos tämän meri annetaan juosta tuimiin, 
ilman että fe fitä ennen on tainnutettu.

<ppmin äftiä moi tappaa eläimiä, pistämällä niitä itistaan 
pitfällä te v ämäpä if e Itä, fafjiteräifellä meitfellä, jota Ipöbään pään 
ja enfimmäifen faulanitaman mälillä olemaan auffoon. ©täin 
faatuu fopta maahan; mutta mielä paremmaffi marmuubeffi poif= 
fileifataan felfäpbin fotonaan.

Haitilla näillä teuraStuStamoilta on je pisteinen mitä, että 
fotonaan riippuu teurastajasta, fuoleefo eläin fopta mai fituufo 
je fauman. Senpätäpben on paras täyttää n. f. teu rastu staan - 
m a t i n  teurastaminen tällä tapaptuu feuraamatla lamalla: 
nuora jibotaan elufan taulaan ja fiinnitetään lattiaSfa ote= 
maan renfaajeen. Naamari ajetetaan npt pääpän, niin että je peit= 
tää eläimen jilmät ja otfan. 3oS pärän otja on tornin farmai* 
nen, leifattafoon farmat jiitä paitasta, jopon tela, jota on itaa= 
mariin fiinnitettp, on Ipötämä, fe on, niiben miimojen leiffauSpiS* 
teefeen, jotta ajatellaan mebetpif ji ristiin jijäpuolijista filmätulmista 
maStapäifen puolen farmiin. —  Sotu apulainen tarttuu npt elut= 
fan farmiin, taiffa antaa pään nojamaSfa afennoSfa lemätä fäbel* 
länfä, jolloin tela pannaan naamarin tätä tarfoituSta marten tep= 
tppn reifään. teurastaja ajettuu mäpän fprjemmäffi elufaSta, 
nostaa nuijan molemmin täfin ja Ipo täpbeöä moimalla telan pää= 
pän, jolloin tämä tunfeutuu aimoipin ja tappaa filmänräpäpffeSfä 
eläimen. SBeri laSfetaan niinfuin tamallifeSti. teuraStuSnaa» 
rnari on mielä tornin mäpän leminnpt SuomeSfa, mutta toimitta* 
nemat eläinfuojeluSppbiStpffet pppnnöstä fellaifia.

9tpfp*aifana on eräs toinen fone mäpän tuntenut teurastus* 
naamaria fprjään. S e  on n. f. am p u n tan aan tari, jommoifia 
matmiStellaan ÄriStianiaSfa fimäriteptailija 8. § .  Jpagen’in luona 
18 fruunun pinnasta, ‘jtetroonat, jotta moibaan uuhestaan labata, 
maffamat 14 fruunua fabalta. Säptäntö on erittäin peippo. 9laa* 
mari afetetaan pääpäit ja patroona pannaan fitä marten teptppn 
läpeen. SBafaran IpönniStä fpttpp patroonaSfa löptpmä nalli, ja
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luoti tunfeuu aimoifein, jolloin eläin lipua färfimättä fuotee. 2lm= 
pumanaamari on erittäin fomelijaS nautaeläimiä ja fifeja tapet* 
taeSfa.

SJtoitittamaffi julmuuteni on luettama eluffain, fumppa= 
nienfa filmien ebeSfä teurastaminen. ?eljmien rnplminä tobi6= 
taa, että tuntemat fuurta maStenmielifhhttä tomerienfa fuole= 
maSta.

Suit tottumattomien fjenfilöiben, fppStä tai toifeSta, pitää 
tappaa tjetooueu,on parao antama f e» £ätä marten 
fiinni fibotaan pemonen puuhun ja fitte ammutaan laufauS 2 tai 
3 aSfeleen' jäästä juoruan päin otfaa. ©illoin tulee t)Uo= 
maamaan, että pienetfin Raulit moimat murtaa otfaluun ja tun= 
tea aimoi^in, jotfei maan ammuta pitemmän matfan päästä; fillä 
jos Raulit menemät Ijajallenfa, ei niillä ote Ipltin moirnaa murtaa 
otfaluuta. 3cS pemonett ammutaan juuri forumit tau ja 
fiHoin fatutetaan felläpbintä, fuolee fe fiiljen puillaan, mutta maa= 
ra ampua fprjääit on tä8|ä fuurempt luin jos tähtää feSfelle 
otfaa.

Soiria ammutaan paraiten luobifolta forman taaffe, filmien 
mäliin tai filmään. ©itämaStoin marotetaan rintaan ampumasta. 
Suolema ntöfaan pi$toffe3ta on ppmin pifainen ja fimuton, 
joS teittauS tepbään taitamaSti; muutoin fe moi muuttua eläin= 
räälläplfeffi. (Srittäin tacomme maroittau foiria floroformiHa 
(unimiinatla) tappamasta. Stfe fuolema on täsfä lopbeit limuista 
mapaa, foSfa fe tapahtuu täpbetlifen tunnottomuuben tilaSfa, mutta 
ennenhän foira tulehtuu, tefee fe tumattomia pcnnistuffia pääS 
täffenfä inhottamasta ftoroformipajuSta. fJDiprft) tt) f jeätä ta= 
paptumaan fuolemaan on tamattifeSti ppbistettp fomia tuSfia, ja 
fitäpaitfi on fe peräti fopimaton, foSfa foirat offentamatla 
moimat tointua.

hanoja, onttoja, Ijanljia ja muita lintuja tapetaan 
helpoimmin panemalla laula pöllplle ja rroittamatta 
pää lirmeentpönnillä ruumista. Sun linnut fuitenlin ppristete=
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mät ifott ajan, pibettäfoön päätön eläin fiinni ja painettafoon fii= 
tuet ruumiita maStaan fiffi tuin märäpbpffet taufoatoat.

Sun {rapuja {eitetään, fatfottafoon että Icptpp tar= 
peeffi mettä pabaSfa fetä että fe on fiepumaa ennenfuin framut 
fiipen pannaan. ^3avaS on pepfumalla rauhalla fpfätä mebenpin* 
nalle nouSfeita trapuja fett alle. Sramut tulemat ppmän mafuU 
fiffi, jos meben uubeSti fieputtua antaa niitten maata fiinä ai» 
noaStaan 2 minuuttia.

&ata3tu{fe3fa ei eläinrääffäpstä— papa fpllä — aina 
moibaan farttaa, fiUä ufeimmat pppntitamat omat enemmän tai 
mäpemmän julmia. Sljattele maan onfimatoa, jofa tuSfiSfaan mään= 
telee itfeänfä foufuSfa, taiffä färfipoloiSta, jofa felfään fiinnitpSfä 
fiimaSfa itfein monta päimää, jopa miiffoafin faa olla elämänä 
fpötteenä. — Sftpösfin pppbettp fala joutuu moneen tuSfaan ja 
färfimpffeen. §au'in efim. täptpp ufeiit miiffofaubet elää fum= 
puSfa fouffu ftfuffiSfa. Sun fe npt täSfä fauan fituu 
ja funtpun feiniä maStaa fapnaa leufojanfa, muuttuu fen lipa lat= 
paffi ja menettää ppmänmafuifuutenfa. &  tarmitfe olla mitään 
perffnfuu eroittaaffenfa tuoretta falaa fumpuSfa fibutetuöta.

(Sanalla fanoen, fama fääntö foSfee falaa niinfuitt muuta* 
fin lipaa, nimittäin että fe fuuredti menettää ramintomoi= 
ntanfa ja pahentuu ennen, joS fe mäkiteiden titmte- 
taan.

Stlföön fentäpben annettafo pppbettpjen talojen fätfptellä 
fumpuSfa, älföön mpös fannettafo mielä pengisfä olemaa eläintä 
fibuffiin pujotetusta mitfaSta. SBielä mäpemmän tulee nteibän 
julmuubeSfa mennä niin pitfäöe että fuomuStaifimme ja (eiffai* 
fimme falan elämänä, taiffa löifimme naulan anferiaan pään lä= 
mitfe, pelpommin moibaffemme fitä nplfeä, tapi mipboin, että pa= 
nifimme fen elämänä fuolaan paremmin fitä fäilpttääffemme.

?araS on, jofo tof)ta vääntää pppbettp fala am at aan 
Tumppuun tapi mielä parempi jos meitfeflä leitfaa f eitä* 
riitän  pään takapuolelta poiffi Sata pääfee fittä tai--



72

fiSta tusfistaan ja muobattaa fäännöIlifeSti merenfä.* Jämän jäi* 
feen fe ei faa maata mebeSfä, faatiffa fitten termamebeSfä, fiöä 
fata jaa fiitä huonon ma’un. Cufiuiifcöfa on paras moimaf* 
faaSti peittää taltta maahan tai mcnecn pohjaa ma$= 
taan, jolloin tämä äffiä fuotee. Säilä on fuitenfin fe haitta, 
että fappiraffo mätiin patfee ja tefee tipan farmaaffi.

Öopuffi laufuttafoon muutama fana ntetjä§it)ffe$iä. 911= 
fuperäifeSti ipmifen tärfein elatuSfeino, parjotettaan fitä tätä npfpä 
paraaSta päästä mirfiStämänä pumituffena. Gi moi fieltää että jotafin 
raafuutta on fiinä, että näppään pumia turmattomien eläimien 
mainoomifeSfa ja tappamifeSfa; mutta metfäStäjän puoltuStuffeffi 
moi fanoa, ett’ei murpaaminen päntä miettptä, maan urpofaS luon* 
ne fiiptpp maifettffia moittaeSfa. Soifetta puolen on fpfpmpS met= 
fäStäjän tarffuubeSta, toifetta otuffen paloon pääföstä. $än pafee 
feiffailuja, rafituffia ja nauttii fiitä että pän petfetfi raiffaaSfa 
metfäSfä moi farfoittaa jofapäimäifet murpeet ja puotet. Sutttuu= 
rietämä turmelee termepben, josta fppStä metfäStpS moi otta ter= 
metuttut tarpeettifen tiifunnon faamifelfi luonnon mapaubeSfa. Sun 
fitäpaitfi faatu otnS antaa termetutteen lifäpffen ruofapöptääit, ei 
ote fpptä toimoa, että metfäStäjät tuopnifimat tempipumitulfeStanfa. 
Suitenfin tulee jofaifen ajattetemaifen metfäStäjän ponnistaa laitti 
moimanfa, ettei pän pitfittäifi otuffen tuSfia. Sämä tutoS faa= 
mutetaan maSta fittoin, fun apferaSti parjoitettuaan ampumaan 
efim. peitettpipin lafipalloipin, faamuttaa fettaifen tarttnuben, että 
tof)ta taitaa tappaa jaaliinja että ainoaltaan fjaa= 
tttoittaa. Söietä on toimottamaa että panfittaifiin ppfitfpjä, 
jotta ampumat tarfa^ti ja tappamat t)pmitt, mutta 
ei tuollaista patpaa tuliluiffua, jofa on pptä määrällinen ampu= 
jatte tuin ammuttamattefin. 9)tpöS tulee talttaan lapata 
ppdjpujä, että taufauS faifi oifean fäpntimoiman. SJiutta fat= 
tumalta moi fuitenfin tapaptua, että lintu tai jäniSrauffa ljaa= 
moitettnna pääjcc ampujan fpnfistä metfään fitumaan fuo= 
lijaaffi. Siinä tapauffeSfa on tarfta ntctfäStp^foira fuu= 
reffi ppöbpffi, fiitä tämä fiinniottaa ufeimmiten ammutun otuffen. 
kunnon metfästäjä foettaa aina miimeifeen asti etfiä f>aamoi=
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tcttuja eläimiä. Golfei niitä fatu tapaamaanlaan, on ppcbpl» 
liStä pienen ajan päästä jälleen täpbä famaSfa paitaSfa, jillä tällä 
mätin omat ne liittuneet paitasta ja jättäneet merijälfiä jälteenfä, 
jollei loiva tamallifuuben mulaatt jaa mainua niistä. $öääriu 
oit alittua liitä piltiltä malloilta. ©orfanammunnaSfa ip> 
minen ufein tefee itfenfä fpppäätfi fiipen ja jeurauS tästä 
on, että monta maan paamoittuu. SoS menee ulos jota päimä 
jälleen peinätuuu 15 päimää, lun laitti funnuntaijäälärit täpmät 
täpbelliStä pämitpsfotaa forfia mastaan, nälee ufein ruepofoisfa 
luotleita, mebenpittnalla uimia merilintuja. SDtoitittama on tur= 
tiaupäimäiiteu tuuti)«tuntinen, jota monet nuoret, ajattele* 
mättomat metfästäjät, marfinliu loutupojat, telemät. $e  ampu* 
mat faillia, mitä maan peibän tiellenfä fattuu, eimätlä puoli fiitä, 
lelpaamatlo forfanpojat paistilfi, mai onto niiben puttuminen, fitten 
luin niiben äiti on ammuttu.

(äimätpä ebeS perttaifet pienet laululinnuttaan, jotla 
omat niin ppöbpltifiä mapingollifia ppönteifiä pämittämään, ole 
tpllilfi turmaSfa peibän muvpapimoltanfa. 9)ptepbeSfä tämän lanSfa 
taptoifimme maStuStaa ajoittain niin tamallista munata 
miöta. llfeimmiten ei tiebonpalu ole marfinainen maitutin tä= 
pän, maan pojat apneilemat leveitä munia famaSta fppstä tuin pe 
totoomat nappeja, poStimevttejä, finettiä p. m. Sun nämä mä« 
piteHen menettämät uutuuben miepätptfen, joutuu toto munatoto* 
elma joponlin romunurltaan, ilman että nuori "tuttija" en oppi* 
ttut ebeS niin paljon tuin tuntemaan lintujen nimet, joiben pefät 
pän on vpöStänpt.

§)pmin fuotamaa olifi, ett’eimät pevrat metfästäjät liiatfi 
terStaifi ruoatfi telpaamaSta metfänviiStaSta, maan olifi fe paljoa 
jalompi urpeilu, joS pe fen fijaan juliStaifimat joiuin petoeläi
miä maataan ja toettaifimat faitinmoimin mainota ja pevinjuu* 
vin pämittää ne. ^alfinnotfi tästä enentpifi fuuveSfa määrin vuo* 
alfi telpaama metfänriista. Haitista pppntötamoista l)t)ljäitä* 
min on paulojen afettaminen, fillä l:fi) ottaa lettu fuu*
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rimman ojan otuffiSta, 2:fi) fpntpp Pimeä elätnrääffäpg, joSjofit 
eläin joutuu paulaan, eitä fitotema fopta jeuraa, 3:jt) ioätjentpp 
metfänru8ta ftitä tiiaffi, 4:jt) et paulatta pppnti ote mtfään ur= 
^etlu ja 5:ft) on furtötettu otit? paljon ftuonomman mafuinen luin 
ammuttu.



Sisällys

0iö3U.
SoljbatuS................................................................................................. 1.
Eläinten v n o fin ta .............................................................................10.

Steljumäärä ja eläinten p a l jo u s .......................................... 11.

kuoren farjan r u o f in t a .................................................................13.

3teljuaineet; ruohot.............................................................................16.
h e i n ä t ................................................................................... 17.
§erneenmarret, fauvat, rufiit, obvat b. nt. . . .  19.

i.

II.

kotieläintemme talli» ja namettarafennulfet............................... 20.
^etooStalli .................................... 24.

£)»et ja ilfunat.........................................   25.
permanto.................................................................................. 26.
SBiem ärifourut...........................................................  . 28.



76

©turo.
£allin lämpömäärä . . ..........................................30.

Slmattaipto t a l l i s f a ........................................................... 31.
p i l t t u u ...................................................................................32.

(Soimi ja re p u p ö p tä ........................................................... 33.
h a m e tta ............................................................................................... 35.

N ep u p ö p tä .............................   36.
^Japnapermanto....................................................................... 37.
Ä a u la im e t ............................................................................. 37.
S a fiffa fa rfin a t....................................................................... 38.

S i f o l ä t t i .................................................................................. 39.

III.

Eläinten !optelemis‘e S t a ................................................................. 40.
pernojen poito ia foptelem inen.................................... >. - 41.

'PuptaubeSta....................................................................... . 4 3 .

Äatoion poito ja Jen g itp S .........................................  44.
S a r jan  opetus . . . .   46.
tpeffioien totuttamisesta .....................................................47.

fiuorma ja a j o f a t u t ........................................................... 48.
N a p f e e t ...................................................................................50.
Sibenm roeto nu n m t........................................................... 51.
luotaimet, fitmätiput p. m..................................................... 53.

Nautaeläinten p o i t o .............................. 55.
Sa jifan  ensimmäinen p o i t o ..................................................57.



77

IV.
Siren.

ftoiietätntemme tamaflifimmat tuutit, jctfa riippumat fepi=
mattomaSta tjoibeSta.....................................................58.
'»PuljaltuStauti................................................................58.
Stljfptauti.......................................................................... 59.
^äantaitti ..................................................................... 59.
Statoiofuume..................................................................... 60.
SBatfuri ...........................................................................60.
^otfimtSfuunte................................................................61.
Setfaptimen fuunte.......................................................... 61.
SUjfraS tjenfi.....................................................................61.
kainalojapa . . .   62.
^euranpufanta................................................................62.
Sängenlpöttämä................................................................62.
©uottett menäpps.......................................................... 62.
SpptämiSljaatoat................................  63.
Säbemiitä p. m. fatoiotauteja.....................................63.
SRinri eti muopSropuma............................................... 63.
SäilcStpö ja fanfeug.....................................................63.
^3atti................................................................................64.
9ii8fapaifuma.......................................................... . 6 4 .
kapi ja fpöpäläifet..........................................................64.
Utareiben tulepbu$..........................................................65.
hajautuminen..........................................................  65.

/



78

V.
©imu.

£eura8tu8 ja eläinten pljfynti........................................................... 66.
£eura«tu8naantari8ta........................................................... 69.

SlntpuntanaamartSta.............................  69.

SataStuffeSta ...................................................................................71.
S JietfäStfyS .........................................................................................72.





K7i ( j - € H \ }V n tT O  

-loiurMgzs



i



. % p u in  Muntifeifo
‘gantpcreella

nt|t ilmestyneitä foitluftijojn.
f t .  O Jfrtfe it £ a § fu o p p t ,  toinen täpbeltifeSti forjattu painos. 

Sepittä opjeilla • Varustettu efimerlliloloelma. fifältävä 1252 
opetulfen menoon [omitettua laSluefimerlliä kanfalouluja var= 
ten. — Sifältävä 127 ifoa 8 taitteista fitoua. — Riitta ai= 
noaStaan 80 p:iä fibottuna loviin lanfiin.

1»littmt«tojm> O p a S  kanfulouluja 
varten. Spinta 75 p:niä.

S tiv ffo ljis ito ria . kanfaloululurSjiit fuunnitetma. kirjoittanut 
1 . känninen. - .[pinta 75 p:niä.

S la tf iS tu u S o p e tu f fe u  $ ö ii t te i tc i .  kattfa=, kierto-ja Sun* 
nuntailouluja varten lirjoittanut 21. känninen. — [pinta 75 p.

^ J te tto fa i^ te ittttte  e ttfim m äiite tt f tr iä t i l l if t) t )b c u  ope= 
tttö* pienten lasten louluja varten, kirjoittanut 3. 97. 
Sainio —  Jpinta 75 penniä.

iK aa tu n tiu t -SpiStorin. kanfa* ja kiertokulujen 
tarpeeffi toimittanut 21. Tarllanen. SiibeS parannettu painos. 
97aamatnnlaufeet on tapan lirjaan otetut profeSfori Ingman 
vainajan toimittamasta raamatun fuomennolfeSta; ja Suomen 
tieti on parhain fuiit tahdit asti ilmeStpneiSfä Raamatun ja 
23iblian piStorioiSja. §in ta 75 p:niä.

ö rtö te it en f tttttttä in en  f i r j a  e li S la iJ tn en . kiertokuluja 
ja ktiopetuSta varten toimittanut §erm. Dtienti. 48 luvalta 
varustettu, kolmas painos, [pinta 60 p:niä.

Sama Ippennettp painos, luvilla varustettu. Riitta 25 p:itiä.
U ttb eu  9Eötviifivjatt j a  SOte^fujett <®äh>eli3tö puna lp* 

ppt opjauS kanteleen, äöiulun, harmonin ja pianon foittami- 
feen. ^elppotajuifeSti lirjaimilla cfitettp niin että jolainen 
Voipi peti tottua joittamaan. Toimittanut O. & S- SöalVe.

Riitta 1 m. 75 penniä.
S lp o ^ to lt  ^rtö iH m lin  $läl)ett)3fiv*i« iH oon id lrtiiillc . tiu* 

fittu fuomennoS. Toimittanut ®. 21. pernan, lappalainen. — 
£inta 60 p:niä.

§ .  § ? .  g ) £ ä n ’ i n
ttirjain?u§tannu3* ja @itomatoimi3to Tampereella.


