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3?t6lutn herääminen.

(£rä3 faiijalaijemtite, jota on toiminut 
pipfan ferfiäntifcSfä, antaa fiitä jcu raamia 
tietoja.

i^ipfan pnuffimijccit felpaa faiffi fmifi- 
puu, jota on 30— 40 touotta mattaa, 
maitta meiltä olifi ppöbtjlliftntä, ettei foS-- 
fettaifi 50 a 60 Untotta nuorempaan puu- 
puu; ojaffi fen muofft että nuoremmat 
puut färfimät mirtamijeota paljon eneni- 
itiön tuin maupemmat, ojaffi ja pääafialli- 
jeöti fen Uutoffi että puut fasmuajallaait 
50— lOOmntt toitoteen omat enin ptpfafia 
ja jii§ enin antamia. Menetteli) uurtami 
jesja ou ppmin t)ffinfertäinen. Jcpbääit 
ti. f. partfimeitfeUä puun tuoreen, fppnärä



maasta, 3 ä 4 jatfaa pitfiä, tuumaa Ie- 
mettä naarmuja ett uurroffia. Naarmuin 
mätiä täptpt) jättää mätjiutääu 6 tuumaa, 
mutta tämän puotttioon ottamatta moi puu- 
t)iut tepbä itiin monta uurrosta fuiit jett 
taajuus jattii. Uitrroffet täptpp tefjbä aina 
jiltoin fitit ntafjta ott uoujcutaSja, j. o. (o 
piittä toufofnuta ja foto feföfuuit aitatta. 
UurtantifcSja on tarfoiu fatjottama, ettei 
itjc puuta tturrofjett popjaSja mapingoiteto, 
maan ainoastaan fuori mebctäöit ptjmiu 
pois. DteifeSti ei pibä, joS mätttää moi- 
baait, tepbä naarmuja fnteifetta ilmatta, 
foSfa fuori jittoiu fnittmubett jattueSja on 
taipumaiuen irtaantumaan, enuettfttitt mieto 
peitto pipfafcrroS naarmun taiboiSfa ott 
cptiupt ifäänfnin fiiunittää fitä puttpitit. 
Xapaptnu juotuijatta, tämppniältä ilmatta, 
että muutamia tunteja iturtamifcit jätteen 
iturrofjeit laihat jo tuntumat tiiuaifitta, 
jota moibaan pitää ppmänä enteenä.



SRpöfyeinmin f e jäitä, hm matjla taas 
iljettiin, täptttpoät nnrroffet mäljitctten 
ainSjo näöttään maibontapaijella nesteeltä, 
jota enemmän nifaa ilman pijtepbeSfä ollen 
tnjptpp feltaifcffi, mätiin laitosti pimcrta- 
maffi piljfaffi ja nutoboStaa fiten noin
'/i..V- tnnmaa paljun ferrofjcit foto nnr-.
rasta pitfin. lljeiit fnitcnfi jättiin että 
ainoastaan nnrrofjen laihoille mnobostnn 
juonia pii)laa, jota marjinfi tapahtuu jos 
ilma fejän aitana on fplmä. s|>il)faa le
vätään fjeinäftutn lopulla eli etofnnlla. 
tfmrtfimeitjellä raapitaan taitoin faiffi nnr 
rofjisja löptpmä pii) f a tratinmnotoifiin to 
reiljin fnnjenparfista, jotta täytettyä tpl) 
jeunetään fnnjenparfista tef)ti)il)in tyrnit) ■ 
reiljin, miSjä pii) f a jimuotaan fpjmiit lil
jaan ja peitetään funjentjauuiilla, joitta 
jälteen pannaan firaiä päälle fiten mielä 
(njetitaeit piljfan. sJtyt je on malmista 
jätettämäffi tehtaalle.
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'Spiflfn voibaatt Uinuit jota vnoft f o o ta 
puista, mutta pleijeSti ou ebullijeutpaa fjeti 
aluSja jataa ntetfa „ f af fitunotif ef ft", j. o. 
toeta pif)fa toijeua mumtua foijesta, toi 
jeita toijesta ojasta Fjartfimetjaä. Xäteu 
jääStetääit ei ainoastaan paljon aitaa, jillä 
pinta mla, misjä pitjfa footaait, väbeutpp 
ja tarpeeton fulfemineu ebeStafaijin välte
tään, maan mpös pitjfa jijättää melfeiit 
faffifertaa enemmän Ijartjia, jefä töptpp 
verrattain juuremmaSja määräSjä puisja. 
Sitäpaitfi jääStetääit metjää, jota jiten jaa 
jeijoa jota toijen talven piljfan verhoa 
millä uurrofjiHa, metfoijeSti enemmän tuin 
jofa vuofi footeSja.

ÖoS otafjutaan, että phbellä tpuuprin 
alalla feSfinfertaiSta metjää löpttjt) noin 
300 tjartjifaSta runfoa, j. o. 50 a 60 
vuohen vanhaa puuta, itiin voi 3 a 4 
nurrofjen mufaatt puulle laSfea 1,000 a 
1,200 uurrosta jentmotjellc alalle. Hiin



nt)t toteutus on ojottonut, että mpös piti 
Fan teräätttiieöfä jofn muoti 600—-700 
uurrolta, muutoin tarfoituffcumufaifcUa 
menettelyllä, antaa 100 nautaa raataa pit) 
fan, niin moi aina taStca itfeflccu noin 
150 nautaa raataa pitjfaa tynuyrinatatta 
mnofittaiu, cnfimmäistä di uurtamismuottn 
tuitenfaan lufunuottamatta, jolloin ci mis- 
jään tapautfesja feräämijeeit jaa rptttpä.

jijteijeSti antamat mtrrofjet cnfimmäi 
jiuä 10 a 20 muonita enemmän ja enem
män pt()faa jota muoji. Itufia uurrotfia 
moibaait mnofittaiu teljbä mctfäSjä ja li 
jääutyy fiteu jota muoji jatoa" aittamain 
tjartfiuiirroSteu tutu. SUoibaau otafjua 
että jofaiueit jo uurrettu puu 5 ä 6 muo- 
beit tututtua moi jaaba joutuu mitrotjeu 
tijää, filtä uurrosten mäti faSmaa pian ja 
paifuu niin torteatte tuin uurrosta riittää, 
joten puut tältä forfeubetta, 6 jatfaa, 
mäyitclien inenettämät tiereän muotoitja,
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mutta faamat joit mtbetleen mtrrofjeit pii- 
paäsjä. Ijteijoeti oit tuimalta maatta, oton 
tiu mäfiriiiteidä, faSmama fttufi pipfasta 
riffaampi tuin tornin juljetnSja fasmofjesja 
jeijoma forpifuttji. Dfjajet puut antamat 
paljon ouemmätt pitjfaa tuin ofjattomat. 
i$ääerotuS pipfmt jaboSja riippuu fuitottfiu 
uurrosten iästä ja ilmasta.

Samalla ranpoittaafjemme palullijio 
ajiaa (uurastamia mitä metjän ebelleen 
mencStpmijeen tulee, moimme■ mainita, että 
otemrne Safjasja tamamieet ntetjiä, joita 
ou partjattu pii jabait muobett ajan. Dtäim 
me terran puun (mitä faabcttiin), jota 
jpistä tuipben I5u mitoita fitteu oli jaa 
Iitit eufimmäijet mtrrotjenja ja fuitenfiu 
ebelleen fasmattut; tmi je faabettiiu, oli 
uurrosten tutu aina totutetuista, joista 
ujeat otimat 5 h O tuumaa jpmiä. sJJii-
tääit maaraa että puut fuimettuijimat ei 
jiiS ote petjättämäuä.
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Otoin 20 :i 30 muobett tututtua ja 
fmt uurros ou tullut noin l 1/2 a 2 tuu- 
maa ftjtuäfft, fofoontmt joSfitS mettä fett 
alapäähän ja aifaanjaa fitcit mcrfalleen lii
toa jifäänpäiit jyöpymäu latjoamijen. ftui- 
tentin moibaau tätä estää mitä faumimmin 
(40 ä 50 muotta), jos alusta jaotta pii)- 
fan ottamijeSja tartuin juipentaa uurroffen 
alapään itiin että mcbellä ou Ijymä juofju. 
•StaifeSja tapaufjeSja on puu aina uurrot- 
feu ylipäätt yläpuolelta tiiman termettä ja 
leimallista rafennnStarpeejen. ©e tulee 
eteutiit cnjimmäifinö 10 ii 20 muofina 
fyartfaufjen alfantijeSta fangeit malfcaffi ja 
tauniiffi. ©afjäSfa täytetään erityifiiii tar- 
foitutfiin yffinomaan ainoastaan puuainetta 
Ijartjatuista puista, niinfniu efint. ääni- 
toppiin y. m.

Ojfjtufertaijet työneumot täSjä tcol(i= 
junbesja omat jeurnamat:
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tjtöäpäin foufistettu,
loin terästetty loeitfi tuimina (etneällä te= 
viittä.

|>ratft, jotjoit ptyfa ferätään, on tva= 
tiiunubtoinen, luja, fmifenparfista toatmis* 
tcttu tovi, IB  tmtntaa taaja jmiSta ja nuv 
vuotettu fppinttä piipuulta, että feit ptyfnltn 
täytettynä petpoSti luot tantan jetäSjii.
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