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§ô >6cmfo.

3fimanl)oista ajoista faaffa on tjeroonen oEut iljmifen usfoEi* 
nen fumppani ja ääneti Ijpöbpllifin foticläimenfä. tgeroonen on ennen 
muinoin fiirtämjt paimentolaifen telttaa ja fulettanut Elänen roäfjäifiä 
tarroefatujanfa paitasta toifeen; fjeroonen on feläsfään tantanut loillejä 
ratjufanjoja l)eibän partioretfillänfä faufaifisfa maisfa ja tuonut totiin 
palatesfa runjaat faaliit; Ijeroonen on rouofifatojen fuluesfa, (itiöin 
fun Eurooppa mielä oli ^armaan afuttu, roälittänpt ja tetjnpt main 
boHifeffi eri tanfafunticn ja  fanfain roälifen fesfusliifteen, josta npti)= 
ajan milläs firoistps=elämä on roerjonut. 3 a  mielä tänäfin päiroätiä 
on Ijemonen, etcnfin ^armaan ajutuisfa maisfa, talonpojan ja maan» 
miljetijän arrooffain totieläin ja Ijänen usfoEinen palmelijanfa, jota 
metämällä rastasta auraa Nauttii leiman taloon, jota fulettaa totiin 
polttopuut rätiferoää taffamalfeata roarten ja rctjut muiEe totieläimiEe 
ja jota mielä lifäffi ifäntänfä feuraamana fulettaa maan fefä farjan 
antamat tuotteet faufaifiin fauppapaiffoifiin, joista faabaan ne ra£)at, 
joita jofaifesfa pienesfäfin möfisfä tarmitaan. pernojen fansfa tcfee 
talonpoifa ufeinfin pitfätfirffomatfanfa jofo ofoittaaffeen funnioitustanfa 
SuojaEenfa talli faabaffeen fiunausta aifomaEenfa amioliitoEe; l)eroo= 
nen faa mpösfin furumielifen ifäntänfä ohjaamana fulettaa talon 
emännän ruumiillifet jäännöffet ifuifeen tepofammioon. $£äten fiis 
Ijemonen faapi ottaa ofaa faiffiin talonpojan fefä iloifjin että furuiliin. 
Raittina aitoina ja jota päiroä maabitaan filtä palmelusta ja fiiljen, 
ettei tätä palmelusta tosiaan tietietä, ollaan niin tottuneita, että tusfin
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tullaan ajatelleet)!, että tämäfin uSfollinen patroelija terran roäfyy ja 
että fen fijaan on josfus pnfittaroa toinen. STämä ptomataan ufeim 
fin raasta fitten, fvtn pnfalo, josfa fe ennen aina oli feifonut, on 
ty p ä ; ftlloin raasta, tusfin fosfaan ennen, muistellaan myösfin praofen 
yStäroällifyyttä ja fitä, fuinfa tämän jalon eläimen mannat fulloinfin 
oraat tulleet palfituiffi. kenties filtoin juopuu mieleen, miten tämä 
usfollinen ystäraä fatorauofina ei faanut fylliffenfä ruofaa ja tuitenfin 
i)f»tä usfollifesti up aft nälän pifontamat raoimanfa talon työpn ja 
epä filloin p rä ä  ebeS jonfun omistajan mieleSfä fatfera tunne fiitä, 
miten p n  firouffitla ja ruosfan lyönneillä oli foettanut lijätä nälän 
näännyttämän proofcnfa rooimia. 3oS nämät feifat, futen raelraolli* 
f uus roaatifi, juopuifiroat mieleen, niin epä jc eStäifi toista ebcllifen 
fijaan pnfittua eläintä fopaan tayapumasta famanlaifia roääryyffiä 
ja epä fellaifet ajatuffet oyettaifiroat fopelemaan paremmin proosta, 
jota puolestaan u p aa mielellään raiimeifet raoimanfa, roieläpä ufein 
pnfenfäfin ifjmifcn palroelutfeen.

SBääryyffiin, joita, itämä fyllä, niin ufein te£)bään praoSta 
fopaan, ei oppimaton talonpoifa fuinfaan yffin ole fyypää. £f5äin= 
raastoin on p n ellä  ufein parempi fäfitys praofen armosta tuin tno= 
neliä roaraffaalla fartanomomistajalla. ©hellinen tcfee itfe työtä 
praofen mutana ja p n  näfee, miten praonen ottaa ofaa p n en  työ= 
p n fä  ja miten fe ufein faa färfiä paffaSta ja (umimyrsfyjä monaStifin 
airoan rairoaamattomilla teittä, ja tämän täp en  pitääfin p n  pura* 
festaan parempaa p o lta  tuin moni prrasm ies, jotta etenfin nyty= 
aitana nfein pitämät naraettaa paljon tärfeämpänä tuin tallia. ££alon= 
poifa fäästää ufein parpim mat pinänfä ja roäpt fauraroaranfa proo* 
felle, jota raastoin monet fuurien tiloin omistajat fersfaaroat fillä, 
etteiraät ole praoStniepä, eiroätfä raälitä tallista. Slaroettafirjoista 
näferaät p  jota päiroä, fuinfa monta litraa maitoa, toifin fanoen, 
fuinfa monta marffaa ja penniä faabaan lehmille annetun repm ja 
roiljan afemasta. §eroofen työstä ei fitä raastoin pibetä mitään firjaa. 
Sftisfään tilisfä ei fiis näy felroiä numeroita, jotta fuoranaifesti tobiS= 
taifiroat, että proonert on, epäpä ufein yltäfyllinfin, forroannut fen,
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mitä fille on annettu. $£ämän täEjben näfjbäänEin monesta fuureSja 
fartanosfa jellaifia tpöfjeroofia, joiben ulfomuoto ja färfiroä fatfe oraat 
anfarana mutta fetraänä jpptöffenä ifäntää raostaan fiitä, että t)än 
ainoastaan o t t a a  fjeroofelta, mutta ei a n n a  ftlle juuri mitään. 
Sltpfpaifana on fiis rnentt) j)t)beStä äärellifppbeStä toijeen. Sotu aita 
tafoperin moitittiin nimittäin tilanomistajia fiitä, että ufeat peistä piti* 
roät duotta ainoastaan fjeraofistaan ja että t)e niille, etupääsfä ajo* 
h ero o fille, fpöttiroät laitti fauraraaranfa, jota raastoin lennät fairoat 
tpptpä oltiin ja niihin mäl)äifiin jpmäannoffiin, joita talonemäntä 
—  useimmiten ifännän tietämättä —  roei naraettaan. £älläifct moit* 
teet oliraat paifaltanfa ja niillä faaroutettiin rnpös aijottu tarloitus. 
«Sillä ofatfi nämä ja ofaffi mpösfin meijerituotteiben noujeroa anoo oraat 
jääneet aitaan, että naraetasta pibetään npfpään jotentin riittäraää 
puolta. SOlutta tämä on, itämä fpltä, monesja paifasfa tapahtunut 
fiten, että huolenpito tallista on jätetti) jiroujeifatfi ja fiten ollaan 
joubuttu uuhelleen holhoteille. Stäsfä epäfol)baSfa on mpösfin fplliffi 
fijaa moitteelle ja je faipaa forjauSta phtä hproin —  ehtä parem* 
minfin —  tuin ebellinen. 3oS nimittäin ajattclemme, että maatta 
roiljelijälle tulifi tornien fatorauofien fattuesja, jolloin hän ei parhaalla* 
taan tahboltanfa rooifi ruottia eläitniänjä täpfin riittäroästi eitä etujenfa 
mutaijesti, pafollijcffi raähentää rcljuannoffia, niin fopiji tämä epäi= 
lemättä paremmin alfaa enfin naraetasfa ja jitten raasta tallisfa. 
© illä lehmän ei näet ruuan puuttuesfa tarroitfe färjiä muuta tuin nälfää, 
jota raastoin helosta fen ohella pafotetaan roielä tefemään rastasta 
tpötä, ufeinfin melfein plirooimien. 3o§ tätä feiffaa ajatellaan ja jos 

•jitöpaitfe pitämällä tarpeellista firjanpitoa otetaan täpbellifeSti felraille, 
tuinfa paljon Ijeroofen fuorittamasta työstä tobella on hyötyä, niin 
luultaroasti moni heroofen omistaja forjaa erehbpffenfä, jonfa hän 
ehtä enemmän ajattelemattomuubesta tuin foroaft)bämmifpt)beStä on 
tätä arroofasta fotieläintänfä lohtaan tcfmpt.

©ellaifet hetoofenomistajat, jotta fersfaaroat „ei oleroanfa hetooS* 
miehiä", eiraät aaroista, mitä färfimyffiä he faaraat aitaan heraofeSfa, 
jos he maatiroat jiltä enemmän, tuin jen raoimat mnöntäroät, tahi
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jos fje patottaroat fen tefemään työtä ja juotfemaan, filloin fun fe 
jontunlaifen faitauben talia tefee fen mastenmielifesti, tatji jos fje 
muutenfin hoitamat fitä fopimattomalla lamalla.

9Jtutta ilman tarpeellifia tietoja on fuitenfin maljbotonta liottaa 
Ijemosta oifein ja afianmutaifella lamalta. Hämein mäfjäifen firjan 
tarkoitus on, roaittatin fupistetusfa muobosfa, antaa IjatuEtaatte luti= 
jätte tietoja tärfeimmistä {(emosta ja fen tjoitoa tostemista feitoista.

-föetoofen jyntyperä.
SDHstä fety fjemonen johtaa atfunfa ja milloin ihminen enfi 

terran tapafi aran metfät)emofen ja tefptti fen fiffi totteleroaifetfi ja 
nöpräffi totieläimetfi, jota npt t)äntä palmetee, on falaifuus ja pnfpp 
et)tä aina fellaifena. 3otu aita fitten oli fc ajatus pleifenä, että 
tefp Ijeroonen polroeutuifi eräästä millistä, loielä ntjtyäänfin litytymästä 
fjeroostajista, tarpaanista, jota elää fuurisfa parraisfa testi 2lafian 
ptängöillä ja @of>in erämailla. Varpaani on tasmuttaan pieni ja 
muistuttaa uttomuotonfa puolesta paljon turtmenilaista Ijemosta; iillä 
on rastas, patfu pää, ufeimmiten eteenpäin faarema nenä (ramstopf), 
märiltään fe on Ijiirenfarroainen, pitfin feltää tumma miilua ja  jaloisfa 
famantaifet miirut tuin gcbralta; fitä paitfe on fillä, etentin talrniS* 
aitaan, patfu ja  tiljeä farroapeite ja tuuhea Ijarja fetä tyljtjt-
tjäntä. Suonteeltaan on tämä eläin tupoin arta ja  matoroainen.
Äullafin laumalla, joisfa moi olla ufeita fatoja eläimiä, on määrätyt 
johtajat tatji maljbit, jotta fpiomattuaan pienimmänfin roaaran läfjes= 
tyrnän antamat Ijirnumalla merfin toifille ja filloin liitää foto lauma mitä 
fptrjinta roautjtia patoon. Äärnän täJjben ontin näiben eläinten ppptä= 
minen ja  fefpttäminen lupoin roaiteata ja fe onnistuutin ainoastaan 
fuurella roairoalla.
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SBorfttt luultamaa on, että iuuri Stafian ylängöillä elämät pai= 
mentolaisfanjat ettfiffi huomafiroat tjcioofcn fyioyn taataa ratfumiestä 
fefä toetää fuormaa ja että t)e myösfin enfimmäifinä rupefiroat fefyttä» 
mään millejä ^eroofia.

Määttä ihmisfunnan fetiboSta otifi fitten tjerooäfutu rouofituhan* 
fien fuluesja leroinnyt «jäljitellen länteen päin, niin että meibän ajan= 
lastumme alusja rooimme pitää tjemofen jo olleen leroinneenä ympäri 
foto (Eurooppaa, lutuun ottamatta taittein poljjoifcmpia ojia. S£ätä luuloa 
maljroistaa tobeffi «työstin fe feiffa, ettei 2lmerifasfa, ftlloin fun tämä 
uufi tnaaanofa löybettiin, ollut ollentaan fjeroofia, joten fjemoneit ei 
olifi raoinut fiirtyä lännestä päin (Eurooppaan.

Söiirne aitoina omat fuitcnfin muutamat eteroät luonnontutfijat, 
etupääsfä Seiby ja 33tars()/ laioeiben geoloogisten tutfimuStcn aroulla 
jääneet [eliöille, että IjeiooSjuioun fef)to olifi ollut ‘jMjjois^ilmerifasfa, 
josfa fe on löytynyt Ejproiit roarhatfina aitoina, loaiffafin fc gcoloo'- 
gisten atfafaufien roaihtuesfa oli fiellä futupuuttoou häirinnyt.

Saajempi Ijeiuojen fyntyperän historiallinen tutfimincn ci fuulu 
tämän tirjan alaan eitä fillä fäytännön faunalta fatfottuna oietaan 
roarfin juurta mcrfitystä. S^ärfeämpi on oppia tuntemaan IjetooS* 
jufua ja fjeroosta jemmoifena, tuin fe nyfyään on fäytettäroänämme 
ja  jemmoifena, tuin fen menestyminen ja jalostuminen roaatii meibän 
hoitoamme.



tiiliiniiniiiicn nissin.

•föetoostoduista.
@ttä rooitatfiin eroittaa toifistaan ja  teljbä fctfoa maapallon eri 

ofisja löytymistä fjeroofista, oraat ne Jaetut rotuihin. 91 o b u l l a  
yleenjä fäfitetädn jemmoista laman eläinlajin rylpnää, jofjon fuuluroat 
yffitöt famanlaatuisten ulfonaisten olo]'ul)teiben roalliteSfa oraat faancet 
famoja ulfonaifia ominaijuuffia ja joljon nämä ominaifuubet oraat 
fitiytymifen lautta pääsfeet juurtumaan ja periytymään.

Säällä tatuoin muobostuneita rotuja janotaan p y j y r a ä i f i f f i  
(Eonötanttififfi), jos nitbett ominaijuubet eiroät jamoisfa ulfonaifisfa 
oloisfa muutu, maan jiirtyroät perintönä fulupolroesta jufupolroeen.

Saifis ja  maiöfa on aina pibetty ebulliferta jaaba aitaan pyjy; 
toäifiä rotuja, jotta ominaifuuffienfa puolesta jopifiraat fiifjen tartoituf; 
jeen, mitä futtoitifin on täytettäraänä. Syömän tartoitusperän faaraut; 
tamijeffi on täytetty paljon fefajiitosta eli risteyttämistä, jotta fäfite; 
tään parittelua eri rotuun fuuluraien yfjilöiben roäliltä.

tgeroosrobitn jaloStuttaminen eli parantaminen fefafiitotfen fautta 
raaatii jetä aitaa että tpioleltista menettelyä ja tartfoja tietoja niistä 
periaatteista, joita on noubatettaroa (jeraosfiitosta järtiperäijeSti toi; 
mittaesja.

Sarteimmifft jäännöiffi fefajlitotfette on määrätty, että jaloStutta; 
minen on toimitettaraa roäljän terrallaan, että paritettaroat ytfilöt 
raat jetä muotonfa että ominaifuutfienja puolesta niin yljtäläijet
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tuin mahbottista ja että pariteltava ori fuuluu jota jalompaan tatji 
ainafin pf)tä jaloon rotuun luin tamma. Saaman johbosta on fiis 
maalaiSrotua parannettaesfa roalittama niin fjpnä fiitoStammoja fuin 
m adollista ja nämä omat fitten paritettaroat jotjontin jalompaan 
rotuun luutuman oriin fansfa.

SBiirne alfoina on d io je n  tasmattajain fesfuubelfa fuitcnfin 
alfanut päästä pleifeffi fe mielipibe, että parempia tuloffia fuin fefa= 
fiitoffen fautta faabaan fiten, että roalitaan l)i)miä ja armoffaita fiito8* 
eläimiä famaSta robusta ja paritellaan niitä fesfenänjä. ©tentin 
fellaifilla feubuilta, joisfa on entuubeStaan jotenfin armofaS maalais* 
totu (futen efim. monialainen), ei tarvitfe tjanffia vierasta verta, 
f  un vaan pibetään fplliffi huolta jopivien fiitoseläinten valinnasta. 
3 a  tusfinpa voinee fieltääfään, ettei ufein tällä tavoin, josfin väljän 
hitaammin, ole onnistuttu faamaan ppfpväifempi ja paifaltifiin oloi= 
f)in paremmin fopiva Ijcmosfanta, fuin olifi ollut m adollista fefa* 
fiitoffen fautta, josta ufeisfa paifoin on ollut enemmän vaf)infoa 
fuin hbötpä.

Utfonaifet olofuljteet, joisfa tjevofet hajaantuneina ämpäri maa* 
palloa ovat aitojen fuluesfa fehittpneet, fefä ufeisfa maisfa toimeen* 
pantu fefafiitos ovat vähitellen muobostancet fuuren joufon heuvs* 
rotuja, joista faifista ei täsfä vätjäifesfä firjaSfa voi teljbä felfoa.

S en  tähben mainitaanfin ainoastaan fellaifia, jotta ovatfaavutta* 
nect tjleifempää huomiota ja joiben tuntemifeSta voifi olla hpötpä 
rnpösfin fitomalaiftlle fjenaoSmiefjille.

©nfimmäfinä fopinee mainita jalot itäutaalaifct ratfurobut, 
joihin luetaan:

l. Slraabialatitctt tätifitocrincn hetoonett. STämä on täpbelli* 
fin ja paras itämaifista Ijcvofista.

Stärfeimpinä tunnusmerffeinä araabialaifelle heroofeKe tootpi 
mainita, että filtä on pieni, fuiva pää, josfa juonet ovat felvästi 
näfpmisfä, otfa on leveä ja tafainen, forvat fuipot ja pitfänpuoleifet, 
filmät fuuret ja vilffaat, nenä vähän fifäänfaarcva ja fieramet fuuret. 
ifaula on fauniisti plöSpäin faareva, fäfä forfea ja lavat hpvin



afetetut. SB arta lo  on ja  fproä; rtntafeEjä tilaroa jo  faareroa ,
fe lfä  ja  lanteet roabroat ja  häntä glbäätle  afetettu. S a la t  omat Ipbpet, 
leroeät ja  fuiroat fefa  bproin afetetut, fam iot tuim at ja  roatjmat. 9cat)Ea 
on otjut ja  pehmeä f e lä  tarraa fiittäroä.

2Iraabialaifen fjcroofen liitteet omat feroeät ja  nopeat ja fe 
on fitä paitfe tunnettu erinomaifen festäroätfi. Suonteettaan fe on 
färopifä ja Eipmin oppiroainen. Suuruubeltaan fe on festifotoinen, 
noin 144— 154 frn.; roäri taroallifeSti foto pannaa talji ruuni.

2. fjSerfialaincn Ijetnoncn eroaa a raab ia ta ife sta  fiin ä , että fe  
on ruum iin ratennutfe ltaan  fuurem pi; p ä ä  on fillä  fitä paitfe pitem pi, 
rin ta  fapeam pi ja  taulafet forfeam m at. 9topeubeltaan on perfia lainen  
bemonen fatnanlainett tuin  a raab ia la in en tin , m utta ei roebä fille roertoja 
teStäropgbeSfä. SÖ äriltään  on fe taraatlifeSti tjarm aa.

3. ©erberiläifelltt (jeluofdla on taarem a tau la , loiroat tptet, 
ulfonem at lon ffa lu u t, a la s  afetettu bäntä , rin ta  leraeä ja  ta fa ja la t  
ahtaasti afetetut. -JtopeubeSfa ja  feStärogpbeSfä ci fe mebä täpbclti- 
feStt mertoja a raab ia la ife llc , m utta fen fijaait omat fen liitteet e rin : 
om aifen pehmeät, jon fa  täbben fitä pibetään jä m ä n ä  ratfuberoofena.

f|3arl)aiutntat eurooj)J)al«ifet vatfufjctuofct om at: 
l .  englantilainen tätjfitnevinen heponen. S l ä p f i r a e r i »  

f i f f i  fanotaan  a in o astaan  ne beraofet, joiben futu  rooibaan fesfepm ättä  
johtaa ra. 1791 englantilaifeen  „ fu tu f ir ja a n // m ertitpistä fiitoSeläi» 
m istä. So fap ä iroä ife s fä  pubeesfa puhutaan  joSfuS täpfiraerifestä  
araab ia ta ife sta , m utta fe on m äärin  ja  fen a fem asta  otifi fanottaroa  
puhbasraerinen eli pubbaS  araab iata inen . S a m a l la  tarooin rooipi 
puhua a in o astaan  puh taasta  fuom alaifeSta eitä täpfiraerifestä fu o m a »  
la ifesta , m aitta bem ofesfa ei olifi pfjtään roieraSta merta. 3“äpfi=  
roerifcn n im en on englantila inen  bemonen p tfinään  anastan u t itfc llenfä  
ja  fe on m pösfin  pleifeSfä puheenparresfa  fille m pönnettp. „ t p u o l i :  
r a e r i f e f f i "  tutfutaan  hem osta, tun  fe on täpfiraerifen oriin  ja  m a a la is »  
rotuifen  tam m an  tahi täpfiraerifen tam m an  ja  m aa la isro tu ifen  oriin  
jälte läinen . S o S  puoliroerinen bemonen parite llaan  täpfiraerifen fa n s fa ,  
n iin  fanotaan  fifiö itä  8/* m erifeffi j. n. e.
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©nglantilainen täx;fxroertncn on fiitoSeläinten tarfan valinnan, 
määrättyjen fääntöjen mutaan toimitetun tasvatuffen ja ruotinnan 
fetä iltnan-alan ja et)tä taittein enin filpasajojen jefä niitä marten 
toimitettavien harjoitusten (Srenccrauffen) vaifutuffesta aitojen tutu- 
esfa muoboStunut feltaifeffi, tuin fe npfpään on. S e  eroaa utto- 
muobottaan efinfistään, mutta on npfpään fangen ppfpväinen rotu 
ja voittaa nopeubesfa ja f  estä väi f tjybesf ä melfein taitti maailman robut.

S£äpfiverinen rotu polveutuu muutamista araabiataiftsta ja 
berberiläifistä tjevofista, joista parhaimmat olivat: 2)arlep arabi, 
jota ostettiin Piepposta v . 1705, Söeuerlet) turf, jota tuotiin @ng= 
läntiin v . 1689 ja ©obolpfpn arabi, ostettu v . 1759. 5ltcimä folme 
hevosta ovat vaituttaneet enin täpfiverifen robun fehittpmifeen ja 
niistä polveutuvat parhaat täpfiverifet he v  of et.

Särfeimpinä phteifinä tunnuSmerffeinä täpfimerifillä o v a t: tuima, 
hevojen totoon näljben piitä pää, vahva luurafennuS, jota on peitetti) 
vahvoilla, hbiöitt fehittpneiHä lihaffilla, tupoin afetetut lavat, fpvä 
ja tilava rintafehä, tuimat jalat, joisja fetä fppnär* että fäärivarret 
ovat pitfät, nahta ohut ja farva Iphpt fetä fiiltävä. ftorfeubeltaan 
ovat täpfiverijet noin 154— 160 fm.

2. ^uolimcrifet engtantilaifct hetuofet ovat fpntpneet 
täpfiveristen ja maalaisrotuisten hevosten parittelun tantta. 9topeu* 
beSfa eivät nämä vebä vertoja tägfiverifille, mutta ovat brnriit 
fopivia ratful)evofitfi, ftllä ne feStävät bpvin ilm analan vaihbotfia. 
^aitfi ratfuhevofina fäptetään puoliverisiä mpös paljon vaunuhevofina. 
Ulfomuobottaan ovat ne paffumman näföifiä ja famalla mpös fuu« 
rempia tuin täpfiverifet.

3. aJtuutamisja paifoin Stäuialtaa ja ©alfaa fetä llitfarisfa, 
$uola§fa ja  @telä*2öettäjäUä löptpp mpös hproiä ratfurotuja. 
9tämä taitti johtavat alfunfa jalosta itämaifeSta verestä, mutta ovat 
ulfonaisten olofuhteiben vaitutuffcSta tutin fehittpneet määrättppn 
fuuntaanfa ja faavuttaneet itfellcnfä ominaifia ominaifuutfia.

SBenäjällä löptpvistä jaloverifistä hevofista anfaitfee mainitfes 
mistä D r lo f f i la in e n  juoffija. Stantaäfänä tälle robitlle pibetään
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araapialaista oritta Sm etanfaa, jota freiroi Drtoro tcfjeSmensfy täytti 
astujana to. 1778 perustamastaan f)erooSfaSroatuS'-IaitoffeSfa. Orlofft= 
laifet juoffijat otoat juuria ja liiffeesfä olleSfaan fjyroin jjatonrtäföifiä 
f)eroofia. jftopeubesfaan ja  feStäroäijyybeSfään pyrfiroät ne maailman 
enfimmäififfi.

SlmcrifaSftt löytyy myösfin eräs jalotoerinen Ijeroonen, jota 
on tunnettu nimellä ameriiffalainen juoEftja. tä m ä  rotu polroeutuu 
ameriffalaifista fotimaifista (jcroofista ja cnglantilaifista täyfiroerifistä. 
Sllusfa teloitettiin tätä rotua ljuolellifen fiitoseläinten toalinnan Eautta 
fotimaasta ja jitten rumettiin täyttämään fefafiitoSta täyfiroeristen 
faneja, jota feitfa yfjbesjä lufuifien filpamjojen ja anfaratt Ejarjoituffen 
faneja on roaifuttanut, että fofo rotu on nyfyään ulfomuoboltaan joten® 
fin täyfiroerijen näföinen. Sfobun fantarijänä pibetään erästä G am ble* 
tom ianm im istä oritta, jofa polroeutui täyfiroerifcstä oriista SDfejem 
geritStä, jofa oli fyntynyt ©nglannisfa ja mietiin Stmeriffaan ro. 1786. 
Utopeubeltaan oraat ameriffalaifet juoffijat nyfyään enfimmäijet maail= 
masfa. «Suurin faaroutettu nopeus on yffi ©nglannin penifulma 
(roäf)än päälle 1 1/2 flm.) 2 minuutisfa 4 jefunnisfa.

$ a it ji  näitä ylempänä lueteltuja IjcrooSrotuja, joisfa faifisfa 
on jofo enemmän tai roäfjemmän jaloa itämaista roerta, löytyy faifisfa 
maanofisfa ja melfein faiffialla muitafin rotuja, joita yfjteifellä nimellä 
janotaan m a l a i s r o b u i f f i .  S7äfläifia rotuja löytyy fjyroitt paljon 
ja paiffafunnallifet olojnfyteet fusjafin paifasja oraat aitojen fuluesfa 
feljittäneet ja muobostelleet näiben ominaifuuffia. tä te n  onfin ilman* 
alan, fjoibon, fäyttämistaraan ja myösfin oifealla taraalla järjestetyn 
jiitofjen raaifutufjesta monin paifoin muobostunut fjyraiä ja faifirt® 
puolin tarfoitustaan roastaaroia rotuja, tunnetuimpia ja arrooffaimpia 
tälläijista robuista oraat arbenncrilainen rotu ©elgiasfa, anglonor* 
manbitaincn ja percljeronirotu fRanSfaSja, pinsgaucrilainen rotu 3tä* 
roallasfa, norjalainen (Outbbranbin) juoffijarotu 9forjasja, jämtlannin 
ja norrlannin robut jRuotfiSja jcfä juomalainen rotu SuomeSfa.

Alempana tcl)bään tarfemmin felfoa ainoastaan SitonutlaijcSta 
^CtUOfeSta. ^äinroaStoin fuitt ujeimpien ntuiben eurooppalaisten
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beraoSroiujen oraat fuomalaifen [)erao|'ctt fgntgperä ja fcbfegtgminen 
melfein tuntemattomat. Sotenfin icarmana rooibaan fuitenfin pitää, 
että fe poiraeutuu tattarilaifeSta ^eroofeSta, maitta maan luonto ja 
ilmamala oraat aitojen fuluesfa muuttaneet paljon f en ultomuotoa. 
$£ätä feittaa roatuuttaroat mgöstin tobetfi monet muinaistieteellifet 
luttimutjet. £änjt=eurooppalaifiSta [jeraofista eroaa juomatainen Ejcraos 
nen tuiman ja färmiffään ruumiinratcnnuffenfa puolesta, jota mgös= 
fin on ominaista tattarilaifille fjeraofitle. Suomeen on juomatainen 
tjeroonen luuttaraasti joutunut jo fuomalaismgritaisten fanjain ftir* 
tgesfä ibästä länteen. E£obiStuffia fiitä, että tjeroonen on jo roarbain 
ollut tunnettu fuomalaisten fesfuubesfa, lögtggfin efim. fanjallis= 
epoffesfamme Staleroalasfa. S iin ä  puhutaan nimittäin monesfa pai= 
fasja  IjeroofiSta ja ferrotaan, miten eri heimot färoiroät jotaa feste= 
nänjä ratjain. DJtpöSfin mainitaan fiinä filpamjoista, jotta luuttaraasti 
oraat ammoijista ajoista olleet juomalaisten rattaina liuroeina ja 
niit)inf)än maan monet firftaat jäätiin oraat antaneet fopiroaa tilai= 
juutta. Karjalaa nimitetään jo Kaleroalasfa „S£amma=Äarjalatji//, 
jota nimi fille on luuttaraasti johtunut fuuluifista ja oiraaltifista 
beroofistaan.

6 ttä  juomatainen beroonen on jo martain ollut tunnettu Ijproäffi 
muuallafin tuin Suomesfa ojoittaa efim. fe, että Stiilo 93jelfe maffoi 
ro. 1363 [fuomalaifesta IjeraofeSta 60 nautaa Ijopeata, jota t)inta 
oli folme fertaa fuurempi, tuin lieroofista fltuotfisfa jiitien aitaan 
matfettiin. ^rofesfori @abb mainitji rngös 9tuotfin afatemiasja 
ra. 1761 pitämäsfään efitetmäsjä, että Suomesfa lögtgi jo jitloin 
itfenäinen IjerooSrotu, ja t)än tiitti etentin jaroefarjataijen lieroojen 
rooimafaSta ruumiinratennuSta ja juurta festäroggttä. SDtpösfin S ata* 
tunnon beraosta arraoSteti l)än juoluijasti ja mainitji tobisteetfi fiitä, 
miten gleinen tieroosfasroatuS jilloin oli Suomesfa, että Huittisten 
pitäjäsfä ro. 1759 oli 3 ,295  ajufaSta fo£)ti 740 IjerooSta eli jiis 
beroonen jota neljää afutaSta fo^ti.

Suomalaifet oraat gleenfä aina foettaneet fäitgttää IjeraoStanja 
puhtaana raieraista jetoitutjista ja fiten onfin fe rauofifatojen fulueSfa
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faanut feEjitttjä itfenäifcfft, tnuiben ©uroopan maibcn fjemoftSta jprfästt 
eroamaffi robuffi. Säällä et fuitenfaan ole [anottu, ettei fuomalaifen 
Ijemofen fuonisfa liiffuifi ollenfaan roierasta merta. Siilien aitaan 
nimittäin, fitn Suom i, oEcSfaan Stuotfin fansfa pljtepbcsfä, otti 
ofaa SJBenäjäHä, EpuolaSfa ja Saffasfa  fäptpiljin fotiin, tapahtui 
Ijpmin ufein, että fotamietjet toiioat fotiin fotafaaliina faamianfa 
IjettJofta. 9tämä ulfomaalaifet Ijeroofet' omat luonnollisesti jonfun* 
merran roaifuttaneet maamme IjerooSrotuun, mutta tämän maifu* 
tuffen on, ollen fiproin rajoitettu, täptpnpt olla Ipljptaifaifen eifä 
fillä fiis ole rooinut olla Suurempaa merfitpStä. Sam aa on fanot* 
taroa mpösfin muulla lamalla feCoittuneiSta roieraista aineffista, joten 
fuomalaifia (jeroofia moibaan pitää itfenäifenä, määrätyillä ominais 
Suuffilla tunnistettuna rotuna, hemosmiesten luulee ufein jafaroan 
fuomalaifia fjeroofia eri rotuihin ja puhuman efim. farjalaifcSta, farao* 
laifesta, Saroiniemen ja haapaniemen robuista. Slämä on fuitenfin 
pibettäroä määränä, fillä faiffi fuomalaifct fjeraofet fituluroat ytjteen 
ja famaan rotuun, josta fitten moibaan eroittaa eri fjeroosfufuja 
eli lantoja.

,itasmultaan on Suomalainen fjemonen pleenfä pieni melleinpä 
liian pieni npfpajan maatimuffiin. tRuumiinrafcnnuS on fillä fotoon* 
näljben fjpmin roaljioa ja moimafas ja rintafefjä on fuEjteellifeSti laa* 
jempi tuin monella muulla tjeroosrobulla. sjlää  on ufeimmitcn lyijyt 
ja fuora, otfa lemeä, filmät fuuret, älptfäät ja törmät milffaat. Ufein 
rumentamat fuitenfin päätä leroeät ja  paffut leufaperät. ,Haitia on 
tamatlifesti fauniisti faarema, mutta moipi joSfuS olla liijan paffu 
ja  roeltto n. f. ilirafauta, jota roielä lifäffi ufein on painamasfa 
taroattoman pitfä f)arja. Samat omat ufeimmitcn roafjmarafenteifet 
fefä ijproin afetetut. S ä fä  on matala, felfä pitfä, ufein notfofelfä 
ja lautafet jprfät. 3)(eifenä fääntönä moibaan pitää, että tafapuoli 
on fufiteettifesti Ijeifotnpi tuin etupuoli, jota josfuS moipi olla äimän 
maEifelpoinen. Salat omat ruumiin forfeuteen näfjben lyhyet, ©tu* 
jalat omat fuorat, tuimat ja maljmaniroelifet. Slafajalat taas famoin
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tuin fofo tafaruumisfin eroat ljuonommat, ufoin (jipoin määrät ltet)mä= 
finttuifet talji tänfäfäärifet).

9te moninaifet toimet, joihin fuomataista fjeroosta täytetään, 
oroat fiitä muoboStanect (ppoin monipuolifen Ijeroofen, iofa luoma; 
felte talonpojalle outin niin fanoatfemme faitfi faifesfa. Sam alla 
Ijeroofella roebättää (jän rastaita fuormia ja fpntää firoifet peltonfa 
fefä ajaa filpaa tiaapuriuja fansfa, joitta f)än firtfomatfatlaan tapaa. 
Raittia näitä toimia tefee Ijönen Ijeroofenfa tipjtproäifenä ja ofottaa 
niisfä faifisfa tupoin juurta feStäroppttä ja lujuutta.

©uomalaifen pernojen erinomainen festäropps ja tpptproäifpps 
oroat tulleet tunnetuitfi mpösfin ulfopuolella maamme rajoja itäisten 
ja  läntisten naapuriemme luona ja tämän jotjboSta onfin juomalaifia 
Ijeroofia jo pittät ajat mieti) juurisfa määrin fefä SBenäjälle että 
fRuotfiin. Stätä uloSroientiä on foctcttu lifimäärin arrooStella ja 
on faatu rouofittain ulosroietpjen (proosien lufu noujemaan 6 ä 8 
tuhanteen. SOtutta fun juuri oja Ejeroofia roiebään ulos roäljisjä erin 
ja fellaifia teitä, joilla niistä on maljboton pitää tutua, niin fopii 
rouofittain uloSroietpjen IjerooSten lufua arrooStella roälpntäin 10 
tutjannefft. 3o s fjinta lasfettaifiiin 200 martaffi fappaleelta, niin 
noufifi niistä faatu rouotuinen tulo maatiemme 2 miljoonaffi martaffi. 
Itäm ä fumma ofoittaa, fuinfa juuresta merfitpffestä IjcrooSfaSroatuS 
on maallemme, maittemme ollenfaan ottaifi lufuun (purosten merfitpstä 
foptjäsfä ja faruSfa maaSfamme roälttämättöminä roetoeläiminä.

9toin folmefpmmentä rouotta fitten noufi t)crooSten ulosroienti 
maastamme niin fuureen määrään, että felroollifista fiitoSeläimiStä 
rupefi tulemaan puute ja fofo tjeroosfasroatustamme aitoi uljata peri; 
fato. Mäntän afian otti roaltio Ipiomioottfa ja rupefi toimeenpane; 
maan fitpa^ajoja, foettaen fiten patfintojen jafelemifella ppfpttää arroof; 
faimpia fiitoSeläimiä fotimaasfa. Stämä onnistuifin jotenfin Ijproin 
ja EjeroosfaSroatuS on fen jo jo s ta  mennpt (piomattaroasti eteenpäin.

Stobistuffena fiitä, miten fuomataisten juoffijain nopeus on 
roiime rouofina parantunut, mainittafoon, että rouonna 1875 ei 
mitään fuomalainen (puronen juosfut 3 roirstaa 6 minuutisfa talji
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fitä roäfjemmäsfä aiasfa ja että 20 rouotta fen jälleen ef>ti enemmän 
luin 50 {»emosta farnan matfan alt e 6 minuutin; paras ennätys 
näistä oli juolfijaori durralla, jota ennätti mainitun matfan 5  
minuutisfa 26,8 fefunnisfa.

I



Sointu ojnSto

^etoofen liikuntoelimet.
3)()tci tärfeätä tuin maanroiljelijälle on tuntea roiljeltäroänänfä 

oleman maan laatu faabaffeen fiitä tpötänfä maStaaroan fabon, r»f)tä 
tärfeätä on tietoofen omistajalle tuntea Ijemofcnfa tärfeimmät ruumiin; 
ofat TOoibaffectr roaatia fiitä foljtuullista tpötä ja Ijoitaa fitä tarfoituffen* 
mufaifesti. Stätnän tarpeen ainafin ofittaifeffi tppbpttämifeffi tefjbään 
feuraamasfa felfoa Ijemofen liifuntoelimistä, joiben feliootlifuubcsta ja 
laahusta etupääsfä riippuu Ijemofen anoo ia joiben tuntemifesta on 
Ijemofen omistajille fjpötpä fefä Ijcmosta arroosteltesjaan että mpösfin 
fitä apunanfa fäpttäesfään. §emofen liifuntoelimiin fuuluroat l u u t ,  
l i l j a t  f et  ja h e r m o s t o ,  jotta aina ollen fesfinäifesfä rouoro; 
roaifutuffesfa toistenfa fansfa faatoat aitaan eri ruumiimofien liitteet.

I. foctoofen luut eli luuvanfo.

Suita on pernojen ruumiisfa luroultaan ufeita ja ne muoboS; 
tatoat ruumiin fomimmat ofat. SÖhtoboltaan fefä fooltaan omat luut 
tjpmin erilaifia. SOtuutamat omat lyijyltä ja paffuja, toifet ofjuita ja 
leroeitä ja toifet taas pitfiä ja taitoja. Sääriltään omat täyfifasrouifen 
pernojen luut maaleanfellertäroiä ja läpinäfymättömiä. tulopuoleltaan
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omat luut peitetyt fitjrnin ohuetta, fitfeäHä falroalla, jota futfutaan 
lu u  t a  Itu a f f i ,  ja josfa lögtgroien juonien lautta luut faaroat ratoin^ 
tonfa. Äaiffi luut ruumiisfa oraat piristyneet toifiinfa ja muobostaroat 
pflbesfä l u u r a n g o n ,  Jota antaa lujuutta ruumiille ja on fiinnityS* 
paiffana Ityaffilte.

@ri luut luurangosfa raoiroat olla piristyneet toifiinfa jofo 
liiffuroaSti taf)i liiffumattomasti. Siiffuroia pt)bistpffiä futfutaan niroe= 
liffi, jotta raoiroat tiiffua jofo pfjteen ta£)i ufeatnpaan fuuntaan. 
9tiroetyl)biStyffeSfä oteroat luut oraat fiinnitetpt toifiinfa jänteillä ja 
foto nimeltä gtnpäröipi n. t. niroelfotelo, jonfa fifäsfä on limaista ja 
fitfeätä nestettä, jonfa tarfoituffena on helpottaa liitettä ja mätien tää 
tuiben IjanfauSta toifianfa raostaan. Siiffumattomiin ptjbistpffiin, 
jommoifia töptpp etupääsfä ufeimpien pääfalton fefä lantion luiben 
roälillä, tuutuu etupääsfä faumaliite. Säällä tarooin toifiinfa liittyneet 
luut rooibaan täpbellifesti eroittaa toifistaan ainoastaan nuorilla f)eroo= 
filla, fitlä ne fasroaroat pernojen roaityetesfa melfcin fotonaan toifiinfa 
fiinni. hampaat oraat liittyneet mpösfin liiffumattomasti tiinni kuta* 
lutyin ja  tätä fiilamaista liitettä fanotaan fjammaStiitteeffi.

Väljemmin tarfaStelleSfamme t) ero o f en luurangon eri luita jaetaan 
ne p ä ä n ,  r a a r t a l o n  ja r a a j o j e n  t u i k i n ,  joista raieresfä 
oleraan turoa l  aroulla tetjbääu alempana felfoa.

I. ^päätt Cuuf.

A. Sittnofopan luut.
humultaan.

yiiSfaluu ( a ) .................................... 1.
Sitaluu.............................................. 1.
ipaäloen l u u t ....................................2.
Otfaluut..............................................2.
O^imoluut.........................................2.
Sttlaluu .............................................. 1.
©eulaluu........................   1.

fiuuloluut.

Sulouttaan.
SBafaraluut............................................... 2.
ällaftmet.................................................... 2.
SaluStim et...............................................2.
Sötytiöluut.........................................2,
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§emonen. 2

f lim
a
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B. 97aamaluut.

humultaan. humultaan.
^enciluut.................... . . . »  2. (Suppiloluut................... . . . 4.
Stjtjnelluut . . . . . . . .  2. SUaleuttmn luut . . . . . . 3.
s$o8tiruut.................... . . . .  2. Sieliluu......................... . . . 1.
pälemtmn luut . . . . . .  2.
Sältleuroan luut . . . . . .  2. ham paat
Suulaen luut . . . . . . .  2. (gtuhampaat.................... . . . 12.
Siipiluut.................... . . . .  2. tultua* eli torahampaat. . . .  4.
2Banna§luu . . . . . . . . 1. $o§!thampaat . . . . . . .  24.

II. g$ a x i a i o x x  luuf.

A. @ e Härän ga n luut.
humultaan. tuumitaan.

faulauifamat a—c . . . . 7. SfUstinifamat (pf)teenfa$mettu=
9ttntanifamat c—d . . . . 18. ucet)......................... . . 5.
fcmnemfamat d—e . . . . 5 -6 . $äntänifamat . . . . . . 18—20.

B. Sftintafefjätt luut.
tuumitaan. humultaan.

ÄtjUUuut.................... . . . .  36. Rintalasta .................... . . . 1.

Kummaltafin puoletta ruumista on 18 fylftluuta, joista 8 enfttn*
mäistä omat alapäällään liittyneet rintalastaan ja toifet omat toifisfaan
fiinni rustoitta.

III. g jlaa jo jm  Cuuf.

A. (Sturaajojen luut.
tuumitaan. humultaan.

lapaluut g . . . . . . . .  2. (Sääriluut m . . . . . . .  2.
Dlfattmrreu luut h . . . . .  2. Sftieftaluut.................... . . .  4.
Ät)t)ucirtuarteu luitt . . . . .  2. Ruljuluut n.................... . . .  2.
Söarttinäluut i . . . . . . .  2. SSuohiSluut o . . . . . . .  2.
(Stupolmeit luut k ja 1 (omat tah* Ruunulmtt p . . . . . . .  2.

beSfa rtrotöfä; pltmmätfeSfä 4 $amioluut q . . . . . . .  2.
ja alimmatfeSfa 3. (Suurin nais* Säbeluut......................... . . .  2.
tä ou papuluu 1.) . . . . .  7.
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B. ha t a r a  aj o ien luut.

Autuuttaan.
Aonffaluut r.........................................2.
§äj)t)luut..............................................2.
$̂eräluut s .........................................2.

(Mäntät luut eroat tjfyteeufaSraat* 
tuneet lanttoffi).

ffieijtluut t .........................................2.
P̂olttrilumpjnot u ...............................2.

Äoipiluut y ........................................ 2.
<pol)ttoluut.......................................... 2.

Autuuttaan.
£afapoltuen eli tinttuluut (faljbeSfa 

riraisfä, folme tummaSfafin; 
fuurimmat niistä oraat tantaluu
v ja feljrätttu x ) ....................6.

©ääriluut y ............................. 2.
Sftieffaluut...................................4.
SRuQuluut ...................................2.
2öuol)i$luut.................................. 2.
Sftuunuluut.................................. 2.
Äaraioluut.................................. 2.
©äbettmt.......................................2

II. §>ett>ofett liljatfct.

Sitjatfet omat ne ruumiin elimet, joita jofapäiroäijesjä pufjeeSfa 
nimitetään lifjatfi. Sääriltään omat ne punertaroia ja omat muo; 
hoituneet pienoista rifjmamaiftsta fäifeistä, jotta omat ofpteti falroo= 
maijen ftbefuboffen tantta pljbistpneet erimuotoifitfi fimpuiffi n. ! . 
liljasEimpuifft. Sotainen tällainen Eirnppu on fitä paitje pmpäröitt) 
ohuelta falroolla. ftesfifofjbaltaan omat litjaffet taroaEifeSti paffummat 
fuin päistään, joisfa niiben jättönä ujein on roielä tjieno roafjma jänne, 
jota fiinnittää lifjaffet luihin. SiljaEjiett tärtein ominaifuus on fe, että 
ne moiroat jupistua, ja panemat ftten Uiffeelte ne luut, joihin ne omat 
fiinnitetpt. Stämä lihasten jupistuminen tapahtuu enimmäffeen Ijeroo- 
fen tafjbon roaifutuffista, mutta muutamat tuten efim. fifusten lifjafjet 
liiffumat taE>bottomaSti. ©en mutaan, mitä tetjtämää lifjafjtEa on, 
nimitetään niitä ojennuslitjaffitfi, foutistusliljaffiffi j. n. e. ÄuroaSja 
2 omat näfproisjä Emojen tärteimmät liljaffet ja fen mutaan tarfas* 
teEaan niitä alempana lähemmin.
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IJpäcm tili a  U (Vt.

1. Äorroaa eteenpäin mietoa liijaS.
2. Eorroaa iaaffepäin roieroä liijaS.
3. Slorroaa ulospäin toietoä iifjas.
4. Jorm an fpifiraufjanen.
5. (Silmän futfija* eli firffeiilifjaS.
6. Dtfaliljas eli pienimän filmäiuomen fofjottaja.
7. • Utfopuolinen puremaiifjaS ja
8. Ofjimoiiljas foijottaroat molemmat alaleufaa ja roaifuttaroat fiten 

ruuan pureffimifeen.
9. Sluutiotnainen ja

10. huonon poiffipäincn iifjas maifuttaroat molemmat fieramiett 
laajentueSfa.

11. huulien fuifijaiifjas.
12. 2)iäljuulen nostajalitjas.
13. Ruutien ja nenäruston pfjteinen noötoliEjaS.
14. psfiijam m as4if)as roetää fuuonteion firoufeiniä fifäänpäin.
15. Suupielen Uijas roicpi fuupieitä plöSpäin.
16. 3llaf)uu[ta alaspäin roieroä lifjas.

.'‘la u la n  ItBaftfef.

17. TOsfajänne fofjottaa päätä plös.
18. P e n i fieroiiijas mie päätä fitouUe.
19. prnanmuotoifen lifjaffen jänne ja
20. prnanmuotoinett Iti) as foijottaroat päätä ja fautan pino jaa plös 

ja roiemät niitä firoulie.
21. 3 jo  fiero Uljas mpös auttaa pään ja fauian noufemista.
22. f(Män, fauian ja oifaroarren pfjteinen liijaS fääntää päätä ja 

fauiaa firoulie fefä nostaa jalfaa eteenpäin.
23. fRintalaStalifjaS tairouttaa päätä.
24. ftieliluun iifjas tairouttaa fieiiluuta alas.
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25. Kolmifulmaincn, lapaluuta fotjottatoa tapalihaS.
26. -JliSfalihaS fulettaa tapalulmaa eteenpäin.
27. Sapaluuta alaspäin roiemä lihas.
28. Su u ri fahalitjas fiinnittää lapaluun rintatci)ään, roetää fitä alas= 

päin, laajentaa rintafeEjää ja tjhbesfä roastaaman lihaffen fansfa 
toifclla puoletta lannattaa t)eroofen feistesfa toto ruumiin etuojaa.

§ t f ia « > a r « n  t'it)alUVt.

[22 ]. Difamarren, laulan ja pään phteinen liljaa ojentaa otfaroartta 
ja lofo etujallaa.

29. pieni rintalihas metää lapaluuta eteenpäin.
30. Etumainen IjarjaiitjaS ojentaa ollaroarren luuta.
31. pintapuolinen lapaiiijaS tainmttaa fefä tiertää ulospäin olla- 

roartta.
32. Raihnainen Ijarjaliljas liertää olfamartta ulospäin felä tulee 

fen t a i um tuSli tj a f fi a.
33. Selfälihas tainmttaa olfamartta taaffepäin.
34. S u u ri rintalihas lääntää olfamartta ftjäänpäiit.

S m m ä v» a r v o n  lilJatUot.

35. Sphpt tairouttaja.
3 6 . p itfä  ojentaja.
37. p a lju  ojentaja.
3 8 . Sxjhtjt ojentaja.
39. Sifäänpäin roiemä lihas.

g tu ja f a n  {ääre li lut itiöt.

40. Ullopuolinen taimuttaja.
41. Kiero taimuttaja.
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43 .
44 .

S isäp u o lin en  ja  
© tum ainen  ojentaja. 
?|3ieni ojentaja.

23

gtujaCan i v a ) » a l’i fi a li IV t.

45 . SBarpaan ulfopuolitien tairouttaja.
4 6 . SBarpaan fifäpuolinen tainmttaja.
4 7 . ©tumainen eli juuri ojentaja.
4 8 . p e n i ojentaja.
49. 23uot)ifen tairouttaja.
5 0 . 28uol)ifen tairouttajan jänne.
51 . Sifjafaroio.

^uUTiifuiffcn ja maintu Ci B a Ufot.

52 . p t f ä  fjarjalx^as roetää fplfiluita eteenpäin.
5 3 . Eplfiluiben roälifet (iljaffet roetäroät fplfiluita lätjemmäffi toijianja
5 4 . S u u ri mal)ali£)a§ ja
55. P e n i, liero ma£)atilja§. 9tämä molemmat fupistaroat malta; 

lauffua ja roetäroät fplfiluita jifäänpäin.
5 6 . £uppi (ei ole oifeastaan mitään liljaa maan ainoastaan poimu).

j ä n n ä n  KjjaRfef.

5 7 . jä n n ä n  ojentaja.
58 . jä n n ä n  tairouttaja.
59 . Räntää firoulte päin roieroä lifjas.

Rautio:, rot(t= ja  lioipiCiBaruVl.

6 0 . Su u ri ja
6 1 . Äesfimäinen lonffaliljaä ojentamat reifiluuta ja roieroät foto jalfaa 

taafjepäin.
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62. «Piitä,
63. Äotmijafoinen ja
64. Sännemäinen perältfjaS tairouttaroat faiffi folrne foipea.
65. Sonffatuun ja toimen roätinen lihas ojentaa foipea.
66. Gtumaineu fuora ja
67. Utfopuolinen pafju foipilitjas ojentamat foipea.

©itäpaitfi on fifäpuolella Ipljpt fijäänpäin mieroä foipilifjas.

Eatiaiafan fääveu 1'iljalU‘et.

68. tpieni ojentaja.
69. 3 jo  ojentaja eli faffoistihas, jonfa jännettä futjutaan 2tcfjilteS= 

jänteetfi. Säären  tairouttaja on fifäpuolella.

“giafiajaCan i r> a r  a e. f i ti a ti IVt.

70. SBarpaan utfopuolinen taimuttaja.
71. SSarpaan fifäpuolinen taimuttaja.
72. etumainen ojentaja.
73. ©irauojentaja.
74. p e n i ojentaja.
75. 2Buof)ifen taimuttaja.
76. SBuoIjifen taimuttajan jänne.

Suiben ja  liEjaffien amutta ppfpp tjeroonen ppstgsfä, niittä fe 
liifuttaa ruumiinfa eri elimiä ja mietäpä liiffuu paifasta toifeen. 
&it)af|et panemat nimittäin, ollen fiinnitettpinä tuikin, fupistumis* 
fpfpnfä amutta liiffeellp luut ja fiten roätjitetten foto ruumiin, tututta 
ennenfun litjaffet moimat toimittaa tätä teEjtäroäänjä, täptpp niiben 
olla hermoston maifutuffen alaifena. h e r m o s t o  johtaa faiffien 
ruumiin elimien toimintaa, fiis mpösfin tiifuntoa. hermoston fesfuffena
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omat airo o t ja  fetfäpbin, joista läfjtee ympäri ruumista pienoja roaa= 
teitä hermoja. Siljatfisfa on mqösfin tälläifia riljmamaifia elimiä, 
jotta tuomat airooista tifjaffiin fäsft)tt toimeenpanna ne liitteet, joita 
eläin fulloinfin Ijaluaa.



tölliinIK OilfötO

demojen ulkomuoto-oppi.

iJartaStelleSfa ja armoStelleSfa tjetöoäta on otcttaroa tarfasti 
tyuomioon ruumiin faiCCi ulfopuotifet ofat ja etenfin on pantama 
painoa niityin fotytiin, jotta määräämät tyemofen felroollifuuben fultointin 
fpfpmpffesfä olemaan tarfoituffeen. $£ätä tarfastusta toimitettaesfa, 
jonta tottunut tyemosmies tefee pffinomaan fitrnän amutia, jaetaan 
tyemofen ruumis tamallifesti toimeen ofaan: etu p u o li, f e s f ir u u m is  
ja ta  ta  p u o li .

(Etupuoleen fuuluroat: p ää, ta u la , fä tä , r in ta  eli rpntäät 
ja e tu ja la t.

K e S firu u m iin  muoboStamat: rin tafe tyä , fe lfä , la n tio , 
fupeet ja matya.

£ a fa p u o le S fa  taas omat: la u ta fe t , lo n fa t, tyäntä, fuoten* 
p ää, tammalta tyäpp ja t a f a ja la t .

ÄutoaSfa 3  ovoat êtttofcn vnumttn ulfo>ofcit meriitit alla oleman luette* 
lon ntufaan.
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1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8,
9.

10.

11.

23.
24.
25.
26.
27.
28.

[22]
35.
36.

40.
41.
42.

45.
46.
47.
48.
49.
50.

I. g tu p u o li.
Kteta. 12. £eut'a.
Otfatutfa. 13. «poSfct.
tormar. 14. £eufaperät.
Otfa. 15. titafuoppa.
Ohimot. 16. ©uu Jtfäojtnenfa.
Ofjimotuopat. 17. £arja jouljinenfa.
©Umälaaret. 18. turfhitormi.
©ilmät. 19. taulan ftmut.
Kenä. 20. törmän fpltiraupafet.
©ieramet. 21. ©älä.
huulet. 22. Sftinta eli rpntäät.

(Stujaloigfa näfpp:

29. ©ääri.
30. 28uoI)i8nimel tarmoilleen.
31. ^Kuopinen.
32. luuttu.
33. ©armeiöpatjat. *
34. tamio.

II. $ x e 2 > & \ x v L \ x rn \ &

37. tiilet.
38. «Kalja.
39. . kupeet.

III. ‘ga& apuoC t.

Oriilla fiittimet ja tammalla utaret. 43. Jpäntä.
£autafet eli nimitfet. 44. ©uolenpää ja tammalla Ijäpt).
Ironiat.

9tintafef)ä.
©eitä.
lantio.

£apa.
©Ifamarfi. 
tppnärmarft. 
tppnärpää. 
taStanjat (pöfilmä). 
s$olmi.

£af'ajaloi§fa näft)t):

9teifi.
^olmilumppio. 
toipi eli potta, 
tinttu eli timterpolmi. 
©ääri. 
taStanja.

51. 28uolji$nimet farmoiiteen.
52. SBuofjineit.
53. Uituun.
54. ©armeispatjat.
55. tamio.
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tpään pitää olla fuEjtecllifen muuhun ruumiifeen roerraten. ©en 
fuuruubeSta, muoboSta ja afennosta rooibaan ujein määrätä ja arrooS* 
telia pernojen ominaifuuffia.

Kaunein pään muoto on ju o ta  pää (furoa 4). ©iinä on tafai* 
nen, leioeä otja, juova nenä (eli tuo n o), tupoin afetetut forroat, juuret

$uttm 4. @uora pää. Äuraa 5. Sampaan pää.

roilffaat jilrnät, täpteläifet jilmäfuopat, tuimat leufaperät ja juuret 
jieramet.

S a m p a a n p ä ä  (furea 5) eroaa juovasta päästä jen fautta, että 
jiinä on fupera otja ja  roäljän jtfääntaipunut nenä; muuten on jttlä 
jämät liproät puolet tuin juorallatin päällä.

K o n to p ä ä ltä  (furoa 6) omat jelroimpinä eroaroaifuuffina ulos* 
päin taipunut nenä ja roät)än fupera otfa.

.‘p a u e n p ä ä s jä  (furoa 7) on nenä päinroaStoin taipunut 
jtjäänpäin.
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^ a r ä n p ä ä  eroaa ebellifestä muobosta fen fautta, että fiinä on 
f)prain leroeä otfa, ifot forroat ja letoeät teufaperät ja että fe pteenfä 
on fuuri ja  rastas fefä huonosti afetettu.

S ia n p ä ä s f ä  (turoa 8) oroat otfa fefä nenätuu painuneet 
fifään, torroat oroat roeltot, teufaperät paffut, joten foto pää näyttää 
rumalta farnoin tuin ebeltinenfin.

^$ään pitää olta pienen fefä fuiroan, niin että tifjaffet ja fuo= 
net fefä ntpös luut näfproät fjproin, joten faSroojen piirteet rooibaan 
eroittaa fetroästi. Suuret ja  titjaffifet päät oroat rumia 'ja  niitä 
pibetään mirreinä tjeroosta arroostelteöfa. ijBään afento on faunis 
ja f)t)roä, filtoin fun forroan alapuolelta pään ja faulan roälillä on 
noin f alita formea leroeä auffo ja filloin fun fttafuoppa on niin 
laaja, että pää rooipi fjetposti taipua ppstpfuoraan afentoon.

^ ä ä n  eri o fa t:
].• 9 t is fa  on forroien roälinen, tufan peittämä ofa päätä ja 

fiinä liittyy pää faulaan. $erustuffena tälle on nisfalmt, jofa enfinn 
mäifen fautanifaman fansfa muoboStaa pään ja faulan roätifen niroe; 
Ien, joten fiis pään afento ja liiffuroaifuuS riippumat nisfaluun 
muobosta.
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^yroältä nisfalta roaabitaan, että fe on pitfä, leroeä Ja fimuilta 
maljan pyöreä; fittoin pää tiiffuu roapaaSti ia fuitftUa on fylliffi 
tilaa. Cyljytnisfainen pää on taroallifeöti IjuonoSfa afennosfa ja 
iäyffä. 3oS taas nisfa on liian laifja, niin painamat fuitfet helposti 
ftilien Ijaarooja ja fe antaa, famoin tuin liian forfcafin nisfa, päälle 
fjuonon ryfjbin.

2. £ u f f a  on fe ofa 
parjaa, jota riippuu eteenpäin 
päälaen ia otfan päällä. @e 
fuojelee filmiä ia airoofoppaa 
auringon fäteitä, ilmaa ja £)t)ön* 
teifiä mastaan. jalostetuilla 
hemofilia ontamallifestif)ieno ia 
ialoStuttamattomilla Järeä tuffa.

3. k a rm a t, fuuloelin* 
ten ulfopuolifet ofat, pitää olla 
pienet, fuipot, ofjuet Ja pystyt 
fefä tyrnin afetetut ia milffaat.

tyrnin pieniä, ennen ai* 
faan paljon pibettyiä, forroia 
Janotaan prenform iffi ia tyrnin 
fuuria aafinformiffi SBarfin pystysfä ja lähellä toifiaan olemat format 
futfutaan jäniffenformiffi ja näiben roaStafoljbat lupaltaan ja toifis* 
taan faufana olemat Ijäränforroiffi ta|i, jos ne fitäpaitfi mictä omat 
fuuret ja paffut, fianforroifft.

4. O tfa n , jofa on filmien fa nenän mälinen ofa päätä, muoboS* 
taroat otfaluut Ja fen pitää olla !o£)tuullifen leraeän, pitfän ja  
famalla fuoran.

5. O h im o t omat filmien ja törmien mälinen ofa päätä ia 
niiben pokana olemat olpmoluut fulfemat atateuman nimeten. 3 o s 
ohimot omat tyrnin ulfoneroat, niin ofoittaa fe jofo luurangon rote* 
muutta tal)i [jemofen laip utta.

tuttia 8. 0tanpciä,
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6. O ljim o fu o p iffi fanotaan filmien yläpuolelta olemia fyroen= 
nyffiä, joisfa on filmän fuojelemista roarten rasmaa. 9le ei faa olla 
fymät ja niiben tarroapeite ei faa erota muusta tarmosta.

7. S i tm ä f a a r e t  muobostaa filmän yläpuolella olema otfaluun 
reuna. Niiben tarfoituffena on fuojella filmää ja ollen fot)tuullifen 
faareroat antamat ne myös filmälle Ijymän ulfonäön. 9iiisfä olemat 
farroat roaalenemat Ijcmofen roanljentuesfa.

8. S i l m ä t  eli näföelimet fijaitferoat fitmäfuopisfa. Stiiben 
pitää olla fuurct, milffaat f elä famalla lempeät, pernojen luonne 
näfjbään taroaltifeSti fen filmistä. 3SoS niisfä näfyy paljon malfeata, 
niin on Ejemonen ufein pafjaluontoinen.

S ilm ää peittää faffi IjienofarmaiSta naljfaliusfaa, joita fanotaan 
f ilm ä lu o m iffi. 9Jiiben fifäpuotella on oljut timafalroo ja reunasfa 
fapca, jäntemä rusto, josfa on rimi pieniä raitfjafta, joista tule 
filmään firfasta, liufaSta nestettä. Silmäluomien, joista yläpuolinen 
on ifompi, pitää olla oljuet, liiffuroaifet ja etjeät. $£oifianfa roastaan 
muoboStamat ne filmän fifä= ja ulfofulman. Sifäpuolifesfa filmä= 
fulmasfa on eräs punainen rifanen, jonfa pitää olla pienen ja  famoin 
tuin filmäfulmanfitt puetaan ja terroeen. Sitäpaitfe löytyy fifemmäsfä 
filmäfulmasfa rä p y ty s fa lro o , jofa on ruSto= tal)i falroomainen elin 
ja  jonta tarfoitutfena on fatnoinfuin filmätuomienfin fuojetla filmää. 
$£erroeesfä fitmäsfä fitä tusfin näfyy. Silmäluomien reunoisfa on 
fanfeita ja  pitfiä tarmoja, joita fanotaan f i lm ä r ip f i t f i .  9te muoboS- 
taroat filmälle (iiftuman roarjostimen ja eStämät maf)ingoUiSten ainein 
ben tunfeutumasta filmään.

9. 9 ten än  pohjana omat nenäluut ja fe ulottuu aina ylä= 
huuleen faaffa. iParfjaana pibetään muoboltaan fuoraa nenää.

10. S  ie r a me t pitää olla juuret, fillä filloin tapahtuu l)engi= 
tys helposti, ja  niiben fifäpintaa peittämä limafatmo, jota on £)aju* 
aistin, pitää olla roäriltään roaalean punertaroa.

11. h u u lte n  pitää olla pel)tneiben, IjerffätuntoiSten ja notfei* 
ben; niiben teljtämänä on tuttia ruofaa fefä ottaa fe fuuljun. $auniS= 
muotoifet Ijuulet omat ofjuet ja fiinteät fefä tjeroofen lemolta ollesfa
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Ijyrain fuletut. p a lju t Ipmlet oraat ominaijet niin futfutuille E)ärfä= 
fuonoifitte E»eraofiltc ja niitä pibetään turoin rumina. Sltaljuulen ulfo* 
pinnalla on ympyräinen foljopaifta, jonfa pinnalla on farfeita tuntofarrooja.

12. $ o s E e t  muoboStaroat fuuontelon EeSfiofan firoufeinät. 
KauniSmuotoifeSfa, EuiroaSfa pääsjä oraat juonet posfisfa nätyroisfä, 
mutta jos posfet oraat patjut ja liljaijet, niin ei juonia näy ja pää 
näyttää muutenfin rumalta.

13. S e u f a p e r ä t  pitää olla Emmat ja foljtuutlifen teraeät, fillä 
muuten näyttää pää rastaalta ja rumalta. ■

14. K U a fu o p a f ji  Eutjutaan leuEaperien «rätillä olemaa auEEoa. 
(Siinä jijaitfee Eieli, fieliluu, fjenfitorroen pää feEä ujcita raufjafia. 
Kitafuopan pitää olla leraeän ja fyraän, jillä jos je on af)baä ja 
m atala, niin tjenfitorrocn pää litistyy päätä tairouttaesja totoon, jolloin 
hengitys fetä pään tairouttaminen Eäyraät roaiteammiEfi. KitafuopaSfa 
ftjaitferaat rauljafet eiroät jaa olla Eoraat eitä rypäleen muotoilet eitä 
myösfään Eiinni luusja.

S u u o n t e l o a  eli  f u u t a  ympäröiroät leuraat, posfet, fitatafi 
ja EurEunpää; jitä peittää fijäpuoletta Eostea limatalroo, jota on mä* 
rittään raaaleanpunainen. .§ampaibett juuria ympäröimiä litjatjia 
janotaan itenifji ja niiben pitää olla tajaifet ja efjeat. S e  oja iteniä, 
jota on etu* ja poSfifyampaibcn roälisfä, pitää olla fortea ja teräroä* 
Marjainen, fillä [tiloin tuntee Ijeroonen Ijelpommin ohjausta.

Suuontelosfa löytymistä elimistö mainittafoon jitäpaitfe Ei el i / 
jota on lifjatfista EoEoonpantu ja timafalroolla peitetty maun mäti* 
fappale ei matuaistin. Kieli on tyrnin liitfuraa; fe auttaa ruotaa 
purestellesja ja roaituttaa myös niellesjä ja Ijirnumifesfa. 3)läpin= 
naita on jiinä pieniä nystyröitä n. E. m afufäsniä; alapuolelta on 
fe y lis te tty  fuun alapintaan Eielenfantimenjautta, jonfa muobostaa 
juun limatalroon poimu ja jonfa faljben puolen aufeaa fylEirautjajta.

yläpuoletta rajoittaa fuuontelon Ijolroimainen EitalaEi .  S en  
pinnasfa on joutto pieniä raatoja, jotta oraat ruotaa niellesjä Eielelte 
apuna. Kitalafi ei jaa olla liian pehmeä eitä likainen ja roäriltään 
pitää jen olla raaaleanpunainen ja ytfiraärinen.

3
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t a u l a .

tau lan  luteena oraat 7 faulanifamaa, joif)in oraat fiinnittyneet 
taulaa fannattaraa nisfanaittja fetä ufeita liljatpa, ÄaulaSfa fulferoat 
fitäpaitfe f)enfi= ja ruofatorroi fetä laSfimo= ja roaltimofuonia.

tau lan  yläreunasta, jota raot olla enemmän tai raäfjemmätt 
teräroä, on fjctrja, [ota pitäifi olla pitfä [a laijea. 2llareunaS[a tultee 
alimmaifena Ijenfitorrai, [onfa raoipi eroittaa ainoastaan lattioilla perao» 
filla. ©imultaan ei taula [aa olla pehmeä eitä liian likainen, roaan 
eri lifjatfet pitäifi olla [elroästi näfyroisfä.

tau lan  pitää olla fiinnitetyn fetä pääfjän että rintaan fiten, 
että rajat näfyroät felraästi. ^tuuheitaan faupi [e olla roäfjäit päätä 
pitempi [a liite pään [a taulan roälitlä pitää olla raapaa. Sllapuo* 
lelta pitää taulan faraeta raiistoon rinnasta pääljärt päin [a yläpuo
lelta [aapi [e olla ainoastaan (jiufatt taareraa. $af[uuben pitää raä* 
tietä alhaalta ylöspäin.

Gri taulan muotoja oraat:
S o u t fe n fa u la , [ota on pyrain taareraa [a yläreunastaan taita 

fetä fofjoaa roälytellen [äästä päähän päin. SoS tällainen taula 
lifaffi on notfea [a Ejtjroin afetettu, niin on [e fetä faunein että myös 
erittäin fopiraa ratfufjeroofille. Sluitentaan ei [e [aa olla liian piitä, 
[illä [illoin ei [e foraellu nopeifiin liifteifiin. tä lla is ta  taulaa taraa= 
taan pääafiallifesti itämaifilla lieraofilla talli niiben jälfeläifittä, mutta 
raoipi [e myös olla feurauffena foulutuffeSta.

tg irro en fa u la , [ota on ebellifen raaStafol)ta, [iis lyijyt [a alas* 
päin taareraa, [a jjoSfa [itä paitfi Ijenfitorroi on felroästi näfyroisjä 
[a alaspäin taipunut.

3 l jr a f a u ta S [ a  on Ijyrain paffu [a liljaraa yläreuna, jota rotelä 
[osfus raoipi olla painunut alaspäin riippumaan afentoon. ^eraofia, 
joitta on tällainen taula, pibetään roelttoina.

Särnän otetta puhutaan myösfin lyhyistä ja piltistä fetä E)oi= 
lista ja paffuista faulamuoboista. Drit^eroofilla on yleenfä roerrattain 
paffumpi taula tuin tammoitta ja roalafoilla.
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©älä.

S ä fä  yljbistää faulan felfään; fen muobostamat etumaisten 
rintanifamien pQSti;^aaraffeet, joita peittämät nisfanauEja fefä ufeat 
lihaffet. ©ään pitää olla Ipptn ja rooimaffaaSti felyttyneen ja fen 
pitää lasfeutua mähitetten felfään päin. Äortea on fäfä taroatlifeStt 
jalofufuifitta ja matala fefä Utjafaö huonommitta hemofilia. Statfu* 
hemofitte fopii forfea fäfä hprain, jota mastoin työheroofitte fe on 
roähemmän tarpeellinen, roietäpä josfus tjaitaffifin, fiflä matjaat moi* 
mat painaa fen helposti riffi.

IRiitta eli ryntäät .

tttyntäiffi futfutaan fautan, tapa* ja olfaluitten mälistä ofaa. 
©en pohjana omat rintalastan pää ja enfimmäinen pari fytfiluita 
fefä näistä etujalan luihin menemät lihaffet.

tttyntäät pitää ebestä fatfottuina olla leroeät; lihaffet niisfä 
pitää olla mahmat eifä rintalastan pää faa olla liiaffi eteenpäin 
eifä myösfään liian fyroäsfä, joten ryntäät näyttäifimät epätafaifitta.

Siian lemeät ryntäät eroittamat etujalfoja liiaffi toifistaan, joten, 
jos lamat famatta omat fotoin paljon taaffepäin, ruumiin etupuoli 
tulee jäyfäffi ja  rasfaaffi fefä heroofen fäynti huo)uroafri- Siian 
fapeat ryntäät taas omat ahtaan rintafehän merffinä, jolloin feufj* 
foitta ei ole fyttiffi tilaa, ©tujalat tulemat myösfin liian lähelle 
toifianfa ja heponen rooipi helposti juoSteSfa työbä niitä toifiinfa. 
3oS fapeisfa ryntäisfä fitäpaitfe on rintalasta liian paljon eteenpäin, 
niin futfutaan niitä „haufan ryntäiffi" ja ne näyttämät hornin rumilta.

@tu jalat.

©tujalat fannattamat päätä, faulaa fefä fuurta ofaa fesfi* 
ruumistafin. -Jtiiben tulee olla yhbenfuuntaifet, fuorat ja  melfein 
fohtifuorasfa feifomat.
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(Stujalasfa raoibaan eroittaa feuraaroat o[at:
1. S a p a , jota on t)lin o[a ja jonta muoboStaroat tapailtu 

[elä [itä pmpäröiroät lU)af[ct. Saraan tulee olla eteenpäin rainosfa 
afemaSfa [a pitfän [elä rintafet)ään [a fäfään lujilla tihaffilla ftinnite*

t p ;  [en pitää olla täp lä ifen , ei fuiten* 
taan liian litra a n , ja tiheän, niin 
että [en liitteet näftp ät ^eraofen tiiffu* 
esfa. Dtfaraarren luun faneja pitää 
lapaluun muoboStaa [uora fulma.

S i ia n  la id a t  eli l i t t e ä t  laraat 
oraat merffinä ftitä, että tifjaffct oraat 
huonosti feljittpeet ja oraat fiis mpä= 
fin peitot.

SiE jaraat la raa t, joista on Iiiaf[i 
pehmeää raSroaista liljaa, teferoät fofo 
eturuumiin rasfaaffi ja oraat haittana 
[atulaa [elä muita roaljaita fiinnitettäesfä.

2lE>taifft [anotaan la p o ja , luit 
rintafehä on laita ja fotoon lifis tp p t, 
jolloin tp ö S  etujalat tulemat liian lähelle 
toifiaan.

Samat raoiroat m p sfin  olla l i ia n  
araacat, jota riippuu jofo rintafehän 
[uhteettomaSta leraeqbeStä tahi liiasta 
liharouubeSta. tgeroofet, joilla oraat täl= 

Suonnotlifet etujalat. lai[et laraat, oraat tp ö S  u[ein etupuo=
teitä liian matalat.

(S u o r it f i  (litraa 10) fittfutaan tapoja, jos ne eiraät ote fptliffi mU 
nosfa. 9te rajoittaroat h^tuojen tiituntoa, joten [e ei rooi tiilfua nopeasti.

U m p in a ife t e li tu f itu t  laraat, jotta oraat liian lujasti 
ftinni ruumiista, raoiraat faaba aitaan, että h io n e n  Eompastelee.

2. O lfa ro a r f i  ulottuu lapaluun päästä fpnärpäähän. Sam oin 
tuin laman pitää tämänfin olla pitfän ja peitetp roahrooilla ja
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tuimilla lifjaffilla. Dlfaroarren afento riippuu pääafiallifeSti lapa* 
luun afemasta. $oS fiis lapa on raiallinen, niin joutuu olfa* 
roarfifin roiattifcen afentoon. 2llapäästään liiafft ulosfääntpnpt olfa* 
raarfi fääntää fofo etujalan [imulle ja 
tefee liittumifcn Ijanfalaffi. 3oS taas 
olfaroarren alapää on taipunut fifään* 
päin, niin joutumat etujalat läfjelle toi? 
fianfa, josta on feutauffena fproutuS 
p. m. raitoja

3. K p p n ärraarren  muobostaraat 
fppnär* ja raärttinäluut, jotta oraat 
pt)teen fasroettuneet ja niroelpljbistpffesfä 
fetä olfaroarren että etupolraen luiben 
faneja. Kppnärroarrett pitää fetä ebestä 
että firaulta fatfottuna olla ppStpfuo* 
rasfa, muuten raaifuttaa je Ijaitallifesti 
fofo etujalfaan. ©itäpaitfe pitää fen 
olla firaulta fatfottuna leroeä fefä paffu 
ja roaruStettu toifistaan felraästi ero* 
tcttarailla raafjraoitla liEjaffilla.

Kppnärroarren pituus on oleraa 
futjteeltinen muuhun jalfaan. $ itfä  
fppnätroarfi joubuttaa liitettä, joten fe 
fopii filpamjofjeraofille, jota raastoin 
tplipt fppnärroarft on feStäraäifpptenfä 
tä£)ben fopiroampi muille fjeraofilte.

K p p n ä rp ä ä , joffi fppnärluuit 
pläofaa nimitetään, pitää olla felraästi
näfpraisfä ja fuorasti taaffepäin ojennettu; fe ei faa olla fifään eitä 
ulos taipunut, fillä ftUoitt faa fe fofo jalan fiertpmään luonnollifesta 
afennoStaan.

K a s ta n ja  eli fa rm in p ste rm ä  fppnärroarren fifäpuolella on 
omituinen IjerooSfuroulle ja ujeat luuleraat fen oleman mcrffinä fiitä 
ajasta, jolloin tjeroofella oli ufeampia roarpaita.

Suma 10. Suovat lamat.
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4. © tu p o lro esfa  on fatjbeffan pientä luuta, jotta oraat päälle* 
tpsten fat)beä[a riroiöfä ja muobostaraat näennäifeöti pfjben nimeten, 
polroiniraeten eti polroen. ©tupuolelta pitää polraen olia tafaifen ja 
fileän fcfä roäfjän tuperan; muuten on fe oteroa pgstpfuora roerrattuna 
Ippnärroarteen ja fäärituuljun fefä jotenfin fortea ja leraeä.

$uttm 11. ^alapuolelta tuttia 12. Eteenpäin tat̂  $uma 13. £aaffepciin 
fapenema poltin. punut poimi. taipunut poimi.

3 )m p p riä iö tä  potraea, jota on etupuoletta liian fupera fefä 
famalla Eapea, pibetään tjeitfoutenfa rauoffi raitana. Sam aa on 
jonottama, jo§ polroi tafapuolelta fapenee äffiä alaspäin (Euroa 11), 
fitlä fe ofoittaa, että tairoutuäjänteet oraat peitot ja liian lätjellä 
fääriluuta.

E t e e n p ä i n  t a i p u n u t  polroi (putfijalfa) (turoa 12) on feu* 
rauffena peitoista ojennuöjänteistä ja filloitt rafitturoat liljaffet Ijeroofen 
leraätesfäfin, joten fe on pibettäroä juurena raitana.
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S a a f f e p ä i n  t a i p u n u t  poimi (fapetijalfa) (turoa 13), jota 
on ebellifen roastafoljfa, ofoittaa, että tairoutuSjänteet omat peitot.

3o s jalat ebestä tatjoen eiroät ole ppstpfuorat, niin rooiroat 
polroet olla jofo liian lähellä toifiaan, jolloin tjerooSta janotaan lel)mä= 
j a l f a i f e f f i ,  tat)i liiaffi eritä toifistaan, jolloin IjerooSta taasfutfm  
taan l ä n f i j a l f a i f e t j i .  ©bellifeen on taroallifesti ftjpnä fp p ör* 
roarren roiallinen ajento ja jältimmäifeen tiroullifet muutotfet niroelisfä.

5. S ä ä r e n  muoboStaroat fääriluu, mieffaluut ja fääriluun 
etu* ja tafapuolella tulferoat jänteet, © ääri pitää olla ppstpfuora ja 
leroeä ja fääriluun tafapuolella fulferoien tairoutuSjänteiben pitää olla 
«raipat, fuiroat fefä irrallaan luusta. 3oS fääret roerrattuina fppnär^ 
roarfiin oraat pitfät, niin tulee Ijeroonen forfealiitfeifetfi, mutta famalla 
f)itaammafft, mutta jos ne oraat Itjljpet, niin joubuttaa fjeroonen joroin 
mattaa, ©ääret liiffuraat fuoraan eteen ja taaffepöin, jos potraini= 
melet oraat fäännöllifesti muobostuneet, mutta päinroaStaifeSfa tapaufs 
fesfa tulemat fäärten liitteet epäfäännöllififfi ja feurautfena raoipi olla 
IjiroutuS p. m. ^aittoja.

6. S B u o f j i S n i r o e l e n  muoboStaroat fääriluu, rouoljiöluu ja 
nuljuluut. ©en pitää olla roalpan, leroeän ja tafaifen fefä faifin 
puolin fjproin fef)ittpneen, fillä tämä niroel rafittuu enin Ijeroofen liif= 
fueSfa. 9Buot)i§niroelen tafana on pitfiä tarrooja, joita fanotaan 
mu oi) is *  eli f a r o i o f a r r o o i f f i .  Stiibcn f estellä on pieni farrou 
npstnrä, fannus. Salorotuifilla Ijeroofilla on rouot)isfarrooja raäfjän 
ja  pienoja, jota raastoin maatiaiSrotuifiHa on niitä paljon ja tarteita.

7. 3 B u o m i s t a  tannattaa pffi ainoa luit, rouofjisluu, jota ala= 
pääsfään liit tp  niroelellä ruunuluttljun. 28uot)isluu fulfee roinoSti 
eteeni ja alaspäin. 2Buol)iSta pibetään fäännöltifenä, filloin fun rouo= 
t)iSniroelen läpi pljbenfuuntaifeSti fäären fansfa roebettp fuora raiiroa 
tapaa maata l)eti farracispatjojen tatana. 3>oä tämä raiiroa ofuu far= 
roeispatjoit)in, niin fanotaan rouof)ista f u o r a t f i  (turoa 14), jos fe 
taas lanteaa paljon näiben tafapuolelle, niin on rouofjiuen liian 
nosfa ja futfutaan m a t a i a t  f i. ©iinä tapautfesfa, että rauofpnen 
on ppstpfuorasfa eli famasfa fuunnasfa fäären fansfa, fanotaan jal= 
taa t p r m ä j a l a f f i .



^ i t f ä t  r o u o l ) i f e t  (turoa 15) ojoittaroat fjeiffoutta ja faaroat 
aitaan, että rouol)i§niroel astuesja lasfeutuu liian paljon, jolloin tai- 
routusjänteet rafttturoat. paitaa janotaan tällöin f a r f j u j a l a f f i .  
8 t ) l ) p e t  r o u o f j i f e t ,  joita lamataan rastailla työ£)eroofilla, teferoät 
liitteet jäptiffi ja rafittaroat liiatfi nimeltä. ^oSfuS rooipi rouoljisniroel 
joto liiasta rafitutfeSta tatji jontun firoun täljben olla fääntynpt eteen* 
päin ja [Uloin janotaan jalfaa t ) l i r o u o £ ) i j e l t i f e t f i .

8.  S t u u n u a  fannattaa pieni

J
—. nelisfnlmainen luu, rnunuluu, jota 
J ®  on pläpäällään niroetyljbistyffesjä 
W  rouoljisluun ja alapäällään faroioluun 

wfansja. Stuunun muoboStaa noin 
'  formenleropinen, tarmoilla peitetty 

poimu faroion pläreunasja; jen pitää 
olla tamion pintaa roäljän plempänä 

Sm». 14. Suora Sm». 15. «pittä l'e£ä tatapuolella roäljitcEen itytyä 
tnuofpnen. touotjincu. f a r r o e i s p a t j o i l j i n ,  joitfi futfu*

taan faf)ta tamion tatapuolella olemaa 
toijistaan felroästi uurrotfen tautia erotettua töprpä. ©arroeispatjat 
eimät jaa olla juuret eitä fomat.

9. © t u f a ro i o on jalan alin oja, jonta luuperuStana omat 
ruunuluun alapää ja faroioluu. 3läitä luita pmpäröiroät tamion eri 
ojat, joista päätlimmäifenä on jarroeisaineesta muoboStunut fotelo, jota 
jofapäiroäifesfä pttyeeSfa janotaan faroiotji. däm än fotclon rdä= ja 
ultopintaa fanotaan tamion feinäffi ja  alapinnan eli jen ojan, jota on 
maata roastaan, muobostaroat antura ja fäbe. Aarnion jeinä pitää 
olla foroa ja jen ultopinta tulee olla tafainen ja jileä jefä itytä fortea 
molemmilta puolin, datapuolelta jaapi faroio oEa roä£)än fapeampi 
tuin etupuolelta, fun je maan ei ole jeuraufjena jostain limusta tat)i 
jäteen jopimattomaSta muolemijeSta, niin että fäbe on foroettueSfaan ja 
fuirouesfaan roetänpt faroion fotoon, joEoin fitä fanotaan af j baS*  
f a r o i o t j i .  däm ä mitä huomataan helposti, fiEä jiEoin fjeroofet las* 
femat tamion turoin roaroroaifesti maahan ja  ottamat tyljpitä asfelia.

40
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Anturan pitää olla ioäf)ärt fifäänpäin faareroan. 3fosfa faroiosfa on 
antura ufein tafainen ja filloin fanotaan faioiota l a u t a f a r o i o f f i .  
£älläinen faroto roaatix patfut fengät ja Ejtjrotn t)uoIetCifen fengityffen. 
3o s antura on ulospäin faareroa, niin fanotaan faioiota t ä y f i f  a* 
r o i o f f i  ia filtoin ei ^emosta taroallifesti moi ollenfaan täyttää työhön, 
ei ainafaan foroalla maalla, ©äbe on olema fopuullifen fuuri ja 
pehmeä eifä uurroffet ftinä faa olla liian fyroät.

flpshiruumi*.

9Untafefj ft>
IRintafepn muobostaroat rintanifamat, fytfiluut ja rintalasta, 

©en pitää olla tilaroan ja  fyroän, että fiellä fijaUferoilla elimillä on 
fylliffi tilaa toimiaffeen ja fef)ittpäffeen. Äylfiluut pitää olla pitfät 
ja faaremat fefä peitetyt roafjrooilta, f)t)tuin fehittyneitlä lip ffilla .

© e l f ä.

©elfä ulottuu fäästä lantioihin, josfa fe muuttuu lautafiffi. 
©en perustuffena omat rintanifamat, jotfa omat liittyneet toifiinfa 
lujilla jänteiltä ia joita ympäröiroät maljroat felfälif)affet. tgyroin ra= 
fennetun felän (furo. 16) pitää olla melfein fuoran, leroeän ja jotenfiit 
lyhyen fefä maruStetun roaljmoilla tiljaffitla. SÖiallifina felän muos 
boStuffina pibetään feuraaroat:

S H o t f o f e l f ö  (furo. 17), jofa ofoittaa fjeiffoutta ja  melttoutta. 
SDtuutamilla hemofilia on felfä notfo jo fyntymästä faaffa, mutta ufeim» 
miten on ftihen fyynä jofo liian roarhainen ratfuffi täyttäminen tahi 
liian ufea roarfominen tahi myös forfea ifä.

1
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Ä ö t jr t j f e l f ä  (turo. 18) on ebellifen roastafotjta ja  muoboStaa 
ftis faarcn plöSpäin. tämmöinen feltä on Ijproin ruma, fefä tefee 
farnaEa Ijeroofen liitteet jät)fiffi Ja epämieEpttäroifft. (Se on rnpös 
taroallifesti !apea ia jprffä firouilta, mutta on roafpuempi tuin notfofelfä.

^ i ttä f e lf ä o n m p ö s  
Ijeitfouben tnertfi. §e= 

roofen roanfjetesfa 
muuttuu fe tnpös ta ; 
roallifesti notfoffi.

S g f j p t t ä  f c l f ä ä  
on pleenfä pibettämä 
etuna Ejeroofelta, jos 
fe famaEa on maitoa. 
Suitenfaan ei fe faa 
olla niin tptjpt, että 
fe roaifuttaa t)aitaEi= 
feSti liiffeifiin, jotta 
ufein IptjptfelfäifiEä 
fjeroofiEa omat Ijuonot, 
fiEä> ne Ipöroät f)el; 
posti tenfiänfä toteen 

■ Shiro. 16. fötjttmt vaiennettu feltä fetä (ppmit j<l niiben on roaitea 
lautafet. faaba tafajalfojaan

roiebt)ifft eteenpäin.

8 a n t i o.

Santio i)i)bistää fetän ja lautafet eli ristituut toifiinfa. S en  
roafpouus fetä roiaEifuus riippumat fetän laahusta. 3>oS fettä on 
tjeiffo, on lantiotin peitto. Santion perustuffena omat tantionifamat, 
jotta omat pljbistetpt toifiinfa roafpoitta jänteiEä ja liljafjtEa. Suon; 
teroan lantion pitää oEa teroeän, festeltä roaafafuoran ja ftrouilta mä; 
f)än taareroan.

C
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S u £ e e t.

Santion, roihneisten 
fi)[fituiben ja lonttatuiben 
raätistä paiftaa fanotaan 
tupeitfi. kupeet pitää 
olla tptjpet ja  fuljetut. 
3oS ne oraat tptpät ja 
patjon {nopattaan, niin 
on tferoonen runfaSruos 
{ainen ja fiis roaifea pp= 
fpttää tjproäsfä lifjasfa. 
3o§ taas lantiot fupiSs 
turaat plöS» ia taaffepäin, 
niin fanotaan EjcrooSta 
fupistuneeffi eli fonnus* 
tetutfi.

^emosta tarfastet» 
taesfa oraat mpös fupeit= 
ten tiiffeet otettaroat tar= 
{asti huomioon, ^ a u  
toiEaan oEeSfa terroeeflä 
fjeraofeEa {upeet tiiffuroat 
I)itaaSti ia tustin l)uo- 
mattaraasti {a tjeraosta 
liitutettaesfa muuttumat 
liitteet fäännöltifeSti Ui* 
{unnon mutaan. 3oS 
tjeroosta raadan roairoat= 
taesfa {upeiben tiifunnot 
oraat taroaflista nopeam* 
mat, niin on fe merffinä, 
että teutjfot oraat peitot.

Stmo. 17. SJotfofellä.

Sulo. 18. tiSprpfeltii.
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ääliö istä  fupeiben [äännötöntä tiifuntoa fanotaan EuroeljalroautfeEfi, 
jota rooipi olla jofo pEfinEertainen talji EaEfinfertainen riippuen fiitä, 
fupiStumatEo IttjaEfet jo ia tjengenroebotta ptjben Eerran tai EaljbeSti. 
jengitpä tulee pfjä roaiEeammaEfi, jos liljaEfet fjengittäesfä fupisturoat 
niin paljon, että EpIEUuiben ruston roicreen muobostuu juonia eli fouru.

SJl a li n.

ttttaljaEfi fanotaan ruumiin alapuolista ojaa, jota rajoittuu etu* 
puolella rintaan, [imuitta EplEituiljin ja Eupeifiin [elä ulottuu tafapuo* 
letta taEajalEojen roäliin. SDMjan tafaofan [imuja nimitetään taroatti* 
[esti n i m u f i f f i .  STerroeen Ijeroofen malja on [olalla ja toljtuullifen 
ptjöreä. (Se ei [aa olla [imuitta rintaleljästä ulompana, jolloin [itä 
fanotaan lj e i n ä m a tj a E f i, eifä mpöslään fuuri ja r i i p p u m a ,  Eu* 
ten on taroattista Ijciffofelfäifillä ja roeltoitta tjeroofitta. ©hellinen roifa 
faabaan taroaltifeSti autetuffi, jos Ijeroosta ruofitaan rooimaffailla, 
roäljän tilaa ottamilla rehuitta. Ä u r i s t e t u f f i  [anotaan maljaa, jos 
[e fapenee taaffcpäin ja  on [amalta forfeatta fupeitten foljbatta. £ ä l*  
Iäinen malja ofoittaa taroaltifeSti [airautta ruuan[utatus*elimisfä, mutta 
moipi myös olla feurauffena jofo Ijeroofen liiallifeSta rafittamifeSta 
talji tjffinomaan roälirefjuitta ruoffimifeSta. Äailisfa tapauffisfa on 
paras mälttää tättäifiä Ijeroofia, olioon [itien EtjftjmtjS jofo fiitoS* tai 
färjttöEjeroofista.

takapuoli.
Sfl ut afct  eli r i s t i i u u t .

S a u t a f i l f i  futfutaan lantion ja [jännän mälistä ofaa ruu* 
m iista; niitä fannattaroat lantio* ja ristiluut [elä en[immäi[et Ejäntä* 
nilamat. §proät lautafet (Euro. 16} omat pitfät, temeät ja marustetut
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magmoitta liljaffilla fefä jonfun merran alempana fäfää. SDcuobottann 
eroitetaan niitä erilaifia, !uten fuorat ja  tafaifet, fuipot ja  pyöreät 
lautafet.

Santasten fuoruus riippuu pääafiallifestt ristiluun af emäs ta. 
3>oS taa§ ristiluun tafapää on etupäätä alempana ja jos famalla 
perälutben päät omat roäljän ulfoneroat, 
niin futfutaan lautafia fuipoiffi, fiitä 
fyyStä että ne fapeneroat taaffcpäin.
3o8 lonfat omat matalammalla luin 
ristituu ja ne omat peitetyt paffuilla 
liljaffilla, niin faamat lautafet pyöreän 
ulfonäön.

Söiallifiin lautasten muoboStuffun lue* 
taan:

3 l l a s r i i p p u m a t  eli a a f i n l a u =  
t a f e t ,  joisfa ristiluu f altistuu rum 
faaSti ja fuoraan taaffcpäin. 3>o§ nämä 
famalla omat lemeät ja pitfät fefä roaE)= 
malifjaffifet, niin omat ne lujat, roaif= 
fafin tofin rumat.

S i a n l a u t a f e t  (Eum. 19), joiben 
muoto riippuu fiitä, että lonfat omat 
alhaalla ja fatlistumat ei ainoastaan 
taaffcpäin maan myösfin firouilte. 9fämä omat tamaHifesti myös ly- 
fjyet, fapeat fefä laiEjat, joten ne omat fefä rumat että myös fjeifot.

S ä r n t i f f ä i l t ä  näyttämät lautafet, jos lonfat omat fiymin 
paljon ulfonemat.

S B a f o l a u t a f i f f i  janotaan fellaifia lautafia, joisfa on fes* 
feHä pitfin pituutta roäljäinen fymennyS eli mafo. Syynä tälläifeen 
muobostuffeen on jofo fe, että ristiluu on tamallista fyroemmällä talli, 
että ristinifamien pyStyfjaaraffeet omat lyhyet. 9fäitä taroataan roalj* 
roarafenteifilla fjemofilta ja rooibaan forfeintaan pitää fauneusmirijeenä, 
jofa ei faa aifaan mitään ^aittaa.

$utt>. 19. ©ianlautafet.
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S o n I a t.

S o n f t f f i  nimitetään lautasten fimuofia, joita fannattaroat 
tonffatuiben uloimmat päät. jip o in  muoboStuneet lonfat omat i)t)tä 
forfeaEa tuin lantio ja tuSfin ulfoneroat fefä fanniisti taareioat.

SOia ta  i ä t  l o n f a t ,  jotta tamataan fianlautaftsfa omat fjpmin 
rumat.

S o n f f a p u o l e f f t  janotaan {(emosta, jos toinen lonffa on 
toista forfeammalla. Spgnä täfiän mifaan on tamatlifesti je, että 
lonffaluu on färftjnpt, ja fitnä tapaufjesfa, että luu on täpbellifcsti 
parantunut, ei fe aina tee ollenfaan {(aittaa liiffumijcHe.

a n t ä.

jä n n ä n  muobostamat roiimeifet {(äntänifamat ja niitä pmpä* 
röimät liljafjet ja jouhet. S en  pitää olla t)(E)äätlä ja  marustettu run* 
jäillä, pienoitta jouljilla. 3o s fe on enemmän ta£)i roäljemmän paljas, 
niin janotaan fitä rotanfjännäffi. 3)leenfä ei jännän laatu matfuta 
mitään {(emojen fäpttöfuntoifuuteen, mutta faunis fjäntä foristaa fui- 
tentin paljon pernojen ulfomuotoa.

©uolctt|»(tä.

© u o l e n p ä ä  on peräjuolen tafimmainen oja fefä auffo; jen 
pitää olla fofoonroetäptpnpt ja  fulfeutunut.

höntin an Ijäpg.

k a m m a n  £)äpt), joitta muobostamat fafji puulta, pitää olla 
fulfeutunut ja fe faapi olla ainoastaan fiima=aifana mäljätt punertama 
ja pöl)öttpnpt.
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ZalafaUt
S o t a t a i t o j e n  päättä lepää latautumiin paino ja ne tulet* 

lamat toto ruumista eteenpäin.
Safajaloisfa on Seuraamat ojat:
1. S t e i f i ,  jonfa muobostamat reifituu ja fitä ympäröiroät 

paffut lihaffet. §eroofen työfuntoifuus riippuu fuuresfa määräsfä 
reiben Sopimasta afemaSta. S itä  ympäröiroät lihaffet pitää otta hyroin 
muoboStuneet ja foroat, fillä roettot ja pehmeät lihaffet osoittamat, 
ettei heroonen ote testämä. Safapuolelta latvottuina pitää reifien näitte 
tää täyteläiltä; niiben roätittä ei faa olla autfoa, mutta ne ei myös» 
tään faa otta liian lähellä toifiaan, jota luonnotlifesti haittaa heroofen 
tiifuntoa.

2. ^ o l r o i l u t n p p i o ,  jota on reifiluunalapäänfoljbalta. S e n  
pitää otta tofjtulaifen pyöreä Setä erittään tiEjatfiSta.

3. o t f a, jonfa muobostamat ifo ja pieni potfatuu ja  jota 
futfee minosti taaf|e= ja alaspäin reifituun alapäästä finnerpolmeen. 
Simutta fatfoen pitää potfan yläofan otta peitetty paffuilta ja roah* 
moilta titjaffitta, jotta alaspäin mät)itelten ohenemat. 3td)iltcSjänteen, 
jota fiinnittyy fantatuutuutjun, pitää otta paffun ja fetmästi näfy* 
misfä. S a ta a  fatfoen pitää potfan myös näyttää yläpäästä leroeäm* 
mättä ja  fifäpuoletta pitää olla näfymisfä fifäpuotinen potfafuoni.

3 o s  potta on liian roinosfa afemasfa, niin on fiitä feurauffena 
liian fuuri taipuminen finnernimetesfä ja Silloin Sanotaan tjeroosta 
m ääräfintuffi; toifetta puolen ei fe myösfään faa olla liian fuorasfa, 
Sillä Silloin tulee finnernimet rafitetuffi. ^Sitfä potta on tamallifesti 
peitto, jota mastoin fotjtuuttifen lyhyt tefee tafajalan moimaffaaffi.

4. S i n t u n  eli t i n n e r n i r o e l e n ,  jota on potfan ja Sääri* 
luun mälillä, muobostamat 6 tai 7 päälletysten folmeSfa rimisfä 
olemaa luuta. £>eroofen liiffuesfa rafittuu tämä niroel enemmän tuin 
mitään muu ja fiinä onfin fen johbosta ufein raitoja ja mammoja, 
jonta täfjben fitä hamosta tarfastettaesfa on tarfasti pibettämä Silmällä. 
SBahraa ja  h1)10» ' muobostunut finnerniroel (fura. 20) on pitfä fefä
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•Suit). 20. ©äättniSttinen 
ttnnentirocl.

leroeä, jo!a ofoittaa että fiinä löptproät luut ja jänteet oraat lujat ja 
fiis rnpös foto ntroel rooimafaS. Sifäpuolifen 
firaun pitää olla jonfun raerran ppöreä fefä 
fanta ja potfaluun roälillä pitää olla fproennps, 
josfa ei faa löptpä minfäänlaifia ajettumia. 
Ulfopuolella pitää tuntua fclroästi luut ja tafa= 
puoletta pitää fantaluun olla famasfa fuorasfa 
raiiraaöfa fäären fansfa eifä fiinä faa tuntua 
mitään ajettumia eifä pai jumia. 9ta£)fa f of o
nimeten ympärillä pitää olla peitettp IpljpiUä, 
pienoitta tarmoitta, että faiffi fuopat fefä patj* 
fulat helposti tuntumat. SOtuuten pitää ni« 
melen olla niin afetetun, että potfaluun ja 
fäärituun muobostama fulma on roäijän fuu* 
rempi fuin puolitoista fuoraa futmaa ja ettei 
fantaluun pää faa olla ulos eifä fifään fään= 
tpnpt ja ettei jalfaa taimuttaesfa nät) liitettä 
muualla fuin potfaluun ja  feljräluun mätittä. 

SBiattifiin finnerniroel=afentoif)in luetaan: 
£ o u f  f u f  i n t t u i n e n  (furo. 21), joffi jal= 

taa janotaan, fittoin f un fulma fääriluun ja 
potfaluun roälillä on pienempi fuin puolitoista 
fuoraa fulmaa. tämmöinen afento ei ai= 
noastaan näptä rumalta, maan mpösfin mä= 
hentää tjemofen fäpttöfuntoifuutta, fittä fittoin 
ei heroonen moi ottaa l)t)roin asfeltanfa, roaif* 
fafin fc muuten olifi moimafas.

S u o r a f i n t t u i f e t f i  (fum. 22) taas fa= 
notaan fieroosta, jos mainittu fulma on liian 
fuuri. 3“äUäifet fjeroofet moiroat liiffua no=

tmt..2ir t̂u!inttuinen. Pea8ti' mutta eiroät ole ^ tä  '»'faa
pibetään paljon pahempana fuin ebellistä ja 

fitä moipi hip in  helposti feurata patit p. m. mammoja.
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i f  i n t t u i  f e t f  i (fum. 23) futfutaan tjcroosta, jos tinner* 
nimeten afento on [etiäinen, että fantaluun päät täfjenemät tafji mie* 
läpä ottamat fiinni toifiinfa. Sffiäfjemmäsfä m ääränä otten et tämä 
mitä maifuta juuri fartottaroasti pernojen tiitfeifiin eitä fetroottifuuteen.

Smo. 22. ©uovatinttuiuen. 23. tpUjtifinttumen.

Sotuista tatajalan ofista on [anottaroa gleenfä [antaa tuin roas= 
taamista ofista etujalasfa. Ufein on fuitenfin tafajatan fääriluu pi* 
tempi, muovinen mätjemmän minosfa ja  famiot pienemmät fefä pitfu= 
taifemmat tuin etujalasfa.

■ §ett>onett. 4



êtoofen ijän määrääminen.
Reinosta tarfastettaesfa jo arroosteltacsfa on ijän määrääminen 

lyroin tärfeä afia, fillä fiitä riippuu fuureäfa määrääjä pernojen armo 
jo täyttötuntoifuuS. Ainoana, marmana perustukena täsfä fu|teesfa 
omat hampaat, etenfin atateuroan etu|ampaat. SBoibaffeen lammasten 

aroulta te|bä tarffoja määräytfiä |eroofen ijästä on 
tarpeen tuntea niiben laatu, rafennus ja muobon 
muutoffet eri ifäfaufina.

S£äyfitasrouifella |eroofella on fotmea eri lajia 
lampaita, nimittäin etu= el i  p u r e m a | a m p a a t ,  
t o r a | a m p a a t  } a p o S f i | a m p a a t .  2>oSfuStaroas 
taan myös yläleuroasfa posfi|ampaiben ebeSjä pieniä 
n. f. n i f f a r i | a m p a i t a .  @tu* eli purenta|am= 
paita on 6 fumpaifeSjafin leuroasja eli tj|teenfä 12, 
tora|ampaita 1 fusfafin leufapuolistosja fiis y|teenfä 
4 ja poSfi|ampaita 6 molemmilla puolin fummasfafin 
leuroasja eli y|teenfä 24. £amma|eroofilta puuttua 
roat fuitentin taroallifeSti tora|ampaat ja  jos niitä 
onfin, niin omat ne pienemmät ja pyöreäpäifet. 

S en  mutaan, josto lampaat pyjyroät ainoastaan mä|emmän aitaa 
ta|i |eroofen fofo ijän, jaetaan ne r oa i |t os  e l i  m a i t o | a m p a i f i i n  
ja p y f y r o ä i f i i n  eli  | e r o o s | a m p a i f i i n .  (Sbetlifet (turoa 24), 
joista muutamat oroat ilmestyneet jo roarfan fyntyesfä ja  joista toifet 
itmeStyroät enfimmäifinä itärouofina, oroat roäriltään roalfeat fetä 
pienet ja o|uet. -Jtämä putoamat pois määrättyjen roitofien tututtua

•Stm». 24. 9J?aito 
lammas.
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ja fijaan tulemat pgfproäifet lampaat, jotfa omat fuuremmat ja mä» 
riltään M ertämät. Stättaifen roai|boffen alaifet omat 
faiffi muut lampaat paitfi folme roitmeistä posfi= 
gammasta ia tora|ampaat, jotta tulemat mr)ö|emmin 
ja  ppfproät eläimen foto iiän.

ÄuSfafin |antpaasfa rooibaan eroittaa folme ofaa, 
nimittäin p ä ä  eli l a  tm a , iofa on näftpoisfä, f a u l a  
eli fe raja, josta ifenet alfamat {a j u u r i ,  {ota on 
ifenien fifäsfä lammasfotosfa. tttafennuffeltaan taas 
on tutin hammas muobostunut toimesta eri aineesta, 
jotta omat m a r f i n a i n e n  | a m i n a S a i n e ,  f i i l i e  
e l i  e m a l j i  ia l a m m a s t a f j b a s .  (Sifäpuotinen ja 
fuurin ofa lammasta on marinoista |ammasainctta, 
iosta näfproän eli ifenien ulfopuolifen ojan peittää fiille 
ia näfpmättömän, |ammaSfoloSfa oleman ofan taas 
|ammasta|bas. huntin lampaan fifäsfä onfolo, iosfa 
löptpp lammasta raroitferoa, fuonilla {a |ermoilla ma= 
rustettu lammaspbin. Sitäpaitfe eroitetaan lampaan 
latroasfa eli pääsfä roiifi eri pintaa, nimittäin ulompi, 
luulta roastasfa olema pinta, fifempi tieltä roastasfa 
olema pinta, faffi firoupintaa, joilla famasfa leuroasfa 
olemat lampaat fosferoat toifiinfa ja fulumapinta, jota 
on fäännettt) maStaamaa lammasta raostaan raastat 
faifesfa leuroasfa. lu o titta  |emofilla noufemat lampaat 
lammasfolosta famasfa fu|teesfa, tuin ne fuluroatfin, 
mutta manioilta |eroofilla tapa|tuu |ampaiben noufes 
minen nopeammin tuin tutuminen, joten lampaat niillä 
omatfin pitemmät tuin nuoremmitta.

@ t u l a m p a i t a  futfutaan mpös purema|am= 
paitfi fiitä fppstä, että |emonen niittä puree eli leit taa 
re|un poifti. 9te fiiaitferoat fuun etuofasfa |eti luutien 
tafana ja omat firoupinnoittaan fiinni toifisfaan muo* 
bostaen mä|än eteenpäin fääntpmän faaren. Äesfimäistä paria etu*

Suit). 25. 
Stuijammaä.

Hitto. 26. 
S£ora|amma8.
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hampaista tutfutaan p i h t U j a m p a i l f i ,  näibcn roieresfä olemaa paria 
v o ä l i h a m p a i t f  i ia ulommaifia t u l m a h a m p a i t f i .

täp fin  tehittpneesfä etufjampaasfa (f  viro a 25) on ulommasfa 
pinnaSfa matala juoma. 3oS mielä tar* 
lemmin tullimme lulumatonta etuhammasta, 
niin huomaamme jen lulmapinnalla joilean 
fproennvvtfen, Jonia rooipi ajatella fpntpneen 
fiten, että roarfinaista hammaSainetta v}tnpä= 
roima litlle eli emalji on majonnut ftfään. 
t ä t ä  f proennpstä lutjutaan j p r o ä t u o p a t f i  
ia hampaan tuluesfa ilmestpp fen ympärille 
emaljinen lehä eli j p r o ä t u u r n a .  9Jto* 
lemmat fefä jproätuoppa että jproätuurna 
pienenemät himojen roanhentuesfa. @nnen 
lun ne täpbellifestv hämiätoät, ilmestpp 
jproäfuurnan etupuolelle Ijieno, lellahtaroa 
voiima. tä m ä  jelmenee fclroenemistään, 
funneS lopulta täpttää lofo fen pailan, josfa 
jproätuurna fijaitfi. ©illoin näpttää f e 
rusfeanfeltaifelta pillulta ja lutjutaan t ä h '  
b c l f i .  Sam alla lun etuhampaan tuluma* 
pinta muuttuu tällä lamoin, muuttaa fe 
ullomuotoanfalin, fppStä että etuhammas 
etupuolelta latfottuna mähitelleen lapenee 
juureen päin. Suuri näiben muutosten fclä 
maitohampaiben irtautumifen aroulla, jotta 
tailli tapahtumat fäännöllifesti määrättpinä 

Sum. 27. ^ostipammas. muofina, moibaan hctoofevr itä määrätä 
jotenfin tarfaSti.

t o r a h a m p a a t  (turoa 26) omat etu= ja postihampaiben roäli* 
fesfä autosfa. ^iiben latvoa on teilamainen, teräroätärfinen ja fputan 
ulospäin fääntpnpt. Ultopuolinen, huulta roastaan olema pinta on 
taarevoa ja monijuoroainen. ©ifemmän testellä on tohopaitta, josta 
meltein totonaan puuttuu tiille.
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s$ o ä f i f ) a m p a a t  oraat tiinni i)lä* ja alaleufaluisfa. Jtiibeu 
tatraat oraat mclfein fuutionmuotoifet, paitfe enfimmäinen ja raiimeineti, 
joitta on fotmifutmion muoto. Äutumapinnat oraat tjprain epätajaifet 
ja fallisturaat alaleuroasfa ulospäin, mutta pläleuroasfa fifäänpäin.

SBoibaffemme Ampaista määrätä demojen ijän eroltamme feu* 
raaroat ajanjaffot, joiben fuluesfa määrätyt muutoffet tapahtumat:

1. 2 J t a i t o f i a m m a § = f a u f i ,  jota festää tyntymästä 2 */2 
rauoteen.

2. §  a m m a § ro a i £) b o n f a it f i 2 V2 rouobeSta noin 5 rauoteen.
3. ^ P i t f u t a i f e n  t u l u m a p i n n a n  f a u f i  6 — 11 rauoteen.
4. 2) m p p r i ä i  f en  t u l u m a p i n n a n  f a u f i  1 2 - 1 7  

rauoteen.
5. f ö o l m t f u l m a i f e n  t u l u m a p i n n a n  f a u f i  18— 23 

rauoteen.
6. S B a s t a p ä i f e S t i p i t f u l a i f e n f u l u m a p i n n a n f a u f i  

24  rouobeäta eteenpäin.

1. ä)}aitoljamma§=fauft.
O— 2 7, vuoteen.

$um. 28. hammasten muoto 14 ja 30 laimein mältttä.

a. îfjtifyampaat puljteamat 8 ja 14 pciimän roälittä.
b. 2Bälil)ampaat „ 2 ja 4 mtifon „
c. $ulmaf)ampaat „ 6 ja 9 fuutauben „
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Kummanfin kuraan pifjtiljampaat putjfearoat roarfatta ioäfuä 
ennen fpntpmiätä, mutta taroallifeäti enftmntäiäten 8— 14 päiraätt 
fulueäfa. Sam aan aitaan noufee tupoa fotme enfimmäiatä poäfiljam* 
maata fummallafin puoletta. 2 ja 4 miifon mätiUä putjfearoat raati* 
hampaat ja 6 ja 9 fuufauben roätillä fulmaljampaat. 9) f fin aioin 
futmaljampaiben fanäfa ilmcätpt) mpöä 4:ä poafiljammaä. Koitti 
närnät ijampaat oraat roaitjto* eli maitotjampaita, paitfe neljää poäti* 
fjammaä, jota on ptjfproäinen. S e tä  maito* että ppfproäifiätä Ijam* 
paiata tulemat enfin näfproiin ulfopinnat ia fitten fifäpinnat.

2 )l)b e n  r a uo b e n  m a n i a n a  oraat roarfatta laitti maito*etu* 
tjampaat, totme maito=poäfitjammaäta }a pffi ptjftjroäinen poafifjammaä. 
^ifjtiljampaiben feäfeäfä olema fpraennpä eli jijroäfolo on fabonnut ia 
raätifjampaiben fifemmät fefä fulmafjampaiben ulommat juomat oraat 
fuluneeet poie.

K a f f i r a u o t t a  t ä p t e t t p ä  oraat iproäfolot tutuneet poia 
fefä roäti* että futmaljampaiäta, joten fjammaäroaifjbon aluafa faifisfa 
etuljampaiäfa ipraäfolot oraat näfpmättömät; roiibea poäfitjamtnaa on 
mjt puhjennut.

S. §>amiua§hiatf)bon Ittuft.

29. 2 V2—i5 vuoteen.

a. îfytiljampaat Rupeamat 2 y, ttmoben ijäsfei.

K o l m e  r a u o t t a  t ä p t e t t p ä  on 2 1/2 rouoben ijääfä poiä* 
pubonneiben maito=pifjtit)ampaibcn ftiaan tulleet ppftjroäifet fiatnpaat
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ja  ne oraat jo niin pittät, että ulottumat tiinni roaätaffaifesfa leit= 
raaäfa oteraiin hampaiftin ja  oraat fiis t)t)tä torfealte tuin muuttin 
etuhampaat. Stulmahampaisfa oraat filloin täpteläifet jproätolot ja 
folmitutmaifet Mumapinnat. Äafft maito ̂ posfihammasta oraat rnpös 
pubonncet pois ja fijaan oraat tulleet ppfpraäifet hampaat.

Smo. 30. 3 % rouobett ijäsfä.

(jampaita.

b. SGBält̂ ampnat pufjteaiuat 3 V2 rouoben tjcisfä.

• Jteljän  r a uo b e n  r a a n h a n a  oraat 3 V2 rouoben ijäsfä poiös 
pubonneiben maitohampaiben fijaan tulleet ppfproäifet raälihampaat 
(turaa 30), joiben etufprjät oraat ufein raähän tutuneet. fffiielä jälellä 
oleroisfa maitofulmahampaisfa ei ole jpraäfotoa näfproisfä ja ne oraat 
ufein forfeammatta tuin raälihampaat. £ o r ahampaiben färjct oraat 
tulleet nätproiin itenien fifäötä. Söiimeinen maitoposfihammas on 
roaihtunut ja  raiimeifct ppfpraäifet postihampaat oraat jo8fu§ tulleet 
näfproiin.
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Suit). 31. 4 V8 iuuoben tjäsfö.

c. Sulmafjampaat muuttuluat 4 */, iuuoben tjabfn ja 
rf. Sorafjanijjaat taiuaEifeSti tulemat 4 iuuoben tuanliana.

S ö i i f t  r a u o t t a  t ä g t e t t r j ä  oraat 4 7 2  ijäöfä potäpubonneiben 
maito=fulmaI)ampaiben fijaan tulleet ppfpraäifet ia f)ammasroail)to on 
loputa. ipil)til)ampaiben jtjroäfuurnat oraat fiproin fuluneet. SSälU 
fjampaiben jproäfuurnat oraat mpös fuluneet ulfofärmiätäan, mutta 
ci t)f)tä paljon fifäfärmistään. Sulmafjampaiben tilfofrjrjät oraat teräroät 
ja  ftfäpuolijet juuri tulleet näfnroiin ifenien fijästä. Slora^ampaiben 
juomat ulottumat npt ifeniin.
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tutu. 32. 5 tuuobeu ijciStä.

3. ^ittulaifen tulutnapinnan fauft.
6—11 tuuoteen. 

tutu. 33. 6 tuuoben tjcisfä.
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K u u b e r t  r ouoben i j ä s f ä  oraat alaleuroan pifjtitiampaiben 
jproäfuopat tabonneet; roäliljampaisfa ne oraat raietä jotentin fproät. 
Jtutmatjampaiben utfofprjät oraat Eppin tutuneet, mutta ftfäforjat oraat 
raietä teräroät. 3"oratjatnpaiben färjct oraat raietä tcräroät, mutta 
niiben juomat ciraät utotu iteniin faaffa.

Suit). 34. 7 ivmoben ijäSfä.

S e i t  f e mä  n r a u o b e n  i j ä s f ä  oraat pifjtifjampaiben futuma= 
pinnat pitfulaijet (turoa 34). tffiätifjampaiben jipäfuopat oraat tabonneet 
(b), niin että ainoastaan mustat mertit oraat jätettä, gutmatjam* 
paisfa oraat jpraäfuopat jätettä ja niitä pmpäröiroät jetraät jproäfuurnat. 
S en  jofibosta että tiammasriroi ptäteuroasfa on roätjän teroeämpi tuin 
atateuroasfa, eiroät ptäteuroan fulmatjampaat tutu ptjtä paljon, roaan 
muobostaroat foutun. toraham paat oraat tptjät.
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t a ) .  35. 8 rauoben ijäsfä.

K a | b e t f a n  r a u o b e n  i j ä s f ä  oraat lampaat tutuneet niin 
paljon, että jyraäfuopat oraat fabonneet fulma|ampaistatin. 9ÖBäli= 
|ampai8fa oraat fiteät ja pitfulaifet fulumapinnat. S£ora|ampaat oraat 
tylfät ja Iplpemmät. Kaiffi lampaat oraat muuttuneet roäriltään 
raaaleatnmiffi.

Ka|beffaan rouoteen rooibaan |eroofen itä määrätä jotenfin roars 
masti, mutta f en jälteen rooiroat lampaat muuttua epäfäännöllifesti, 
joten raoipi |elpoSti tapa|tua ere|bpfftä, jos t)f fin omaan luotetaan 
tulumapinnan muotoon. .On fiis myös otettaroa |uomioon |ampaibeit 
pituus ja tuima molempien leutojen |ammasriroien raälillä.

9) | b e f f ä n r a uo b e n  i j ä s f ä  alfaa pi|ti|ampaiben jyroä» 
tuurnan etupuolella näfyä feltainen roiiroa. Dläleuraan fulma|ampaat 
muobostaraat melfein aina foufun. S£ora|ampaat oraat jo |yrain 
tutuneet ja juoraat niisfä oraat raielä epäfelroemmät.

K y m m e n e n  r a uo b e n  i j ä s f ä  fäyroät pi|ti|ampaiben fifä= 
fyrjät pyöreifft. Keltainen roiiraa eli tä|ti ilmestyy myös roäli|am* 
paifiin. Kaiffi etu|ampaat oraat pitfät, fapeat ja  ylöspäin roinosfa.
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3 ) f » b e n t o i s t a  r o u o b e n  i j ä s f ä  on faiffien etul)ampaiben 
fifäfyrjä pyöreä. keltainen tcifjti ilmestyy myös fulmaljampaifiin. 
Päleuroan fulmafjampaiben fouffu on pienentynyt.

4. SmJjtjriäifen fulutuajiinnan fouft.
12—17 nraoteen. 

turo. 36. 12 rouoben ijä8fä.

❖

k o l m e n t o i s t a  r o u o b e n  i j ä s f ä  oraat atateuroan piljtU
Ijatnpaiben tulumapinnat ympyriäifet ja täfibet felroät.

k o l m e n t o i s t a  r ouobe n i j ä s f ä  oraat alaleuroan roäli=
bampaibcn fulumapinnat ympyriäifet.

N e l j ä n t o i s t a  r o u o b e n  i j ä s f ä  oraat alaleuroan !ulma< 
fjatnpaiben fulumapinnat ympyriäifet.

S ö i i b e n t o i s t a  r o u o b e n  i j ä s f ä  oraat yläleuroan pif)ti=
fjampaiben fulumapinnat ympyriäifet.

k u u b e n t o i s t a  r o u o b e n  i j ä s f ä  oraat yläleuroan roäli*
tjampaiben fulumapinnat ympyriäifet.

S e i t f e m ä n t o i s t a  r o u o b e n  i j ä s f ä  oroatyläleuroanfulma= 
bampaiben fulumapinnat ympyriäifet.
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5. SolmiJulmatfctt fulumatnnnan tauti.

18—23 rouoteen.

Ämu. 37. 18 rouoben tjäbfä.

K a t ) b e f f a n t o i § t a  r o u o b e n  i j ä s f ä tulemat tulumapinnat 
alaleuroan piljtUjampatöfa folmitulmaififft ja fen jälteen «Jäljitellen 
ntuiäfafin Ejampaigfa.

6. SöaötatfaifeSti Jritfulaifen tuluntaiHuitan tauti.

24 rouobebta eteenpäin.

Suro. 38. 24 rouoben ijäsfä.
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2 4  i f ä r o u o b e n j ä l f e e n  alfamatetuhampaibenfulumapinnat 
faaba mastaffaifesti piffulaijen ulfomuobon.

£ ä s fä  ferrotut muutofjet etuhampaiben fulumapinnoisfa omat 
jäännöllijet ainoastaan ftlloin fun hampaiben fuluminentin on jään= 
nöllincn. $03 hampaat fulumat liiaffi, niin tapahtumat muutofjet 
fulumapinnoisjafin liian aifafin ja  liian mahan fuluesfa taas liian 
myöhään. ^emojen ifää määrättäeSjä on fiis tarfaSti otettaroa huo
mioon muutfin rnerfit, futen hampaiben pituus, lemeys ja  ajento; 
ja etenfin manhoja homofta tarfastettaesja lienee fäytännöUifelle heroos= 
miehelle tarpeen, fun hän tietää, että futa fuipompi on hammasfulma 
ja futa fapeammat ja  enemmän fofoonlifistetyt omat hampaat, fitä 
roanhempi on hamonen.

$etoUifet he®ojen myyjät fisforoat josfus heroojeltaan maito; 
hampaita pois, että fe näyttäiji manhemmalta, fuin fe tobellifuubesfa on. 
£äm ä petos huomataan fuitenfin helposti, jillä tällöin eimät pyfy; 
mäifet hampaat fohoa yhtä nopeasti fuin taroallifesti, maan omat 
fymemtnäHä hatnmasfolosja. SJtyösfin muiben hampaiben ulfonäöstä 
rooibaan päättää, oroatfo maitohampaat isfestään pubonneet mai 
oroatfo ne pois roebetyt. §eroo3miel)et puhumat mpösfin toifesta 
petoffesta, jonfa aroulla hamonen „tef)bään nuoremmafji". Rampoihin 
foroerretaan nimittäin jofo polttamalla tahi jollain rauballa feino= 
tefoifia jymäfuoppia. Stäten ci fuitenfaan rooiba hampaalle antaa 
luonnollista ulfomuotoa, jillä fiiEe jymäfoton ympäriltä eli jymäfuurna 
puuttuu, ja tällaijen petoffen moipi mähemmänfin tottunut heroosmies 
huomata.



Hartööpeitc.
Slarroapeitteeffi Janotaan pljteifellä nimeltä faiffia tarmoja, jotta 

peittämät it)oa.
karmoja on loimea eri la jia : p e i t i n f a r r o a t ,  f u o j a f a r r o a t  

ja t u n t o f a r m a t .
jpcititilarttJat omat teminneet pmpäri foto ruumiin ja fuojeteroat 

fitä fplrnää ja fosteutta maataan. 9te omat fjtjmin tiheääjä ja ful= 
feroat ebestä taaffe ja p lp ältä  alaspäin, joten ne johtamat fetä tuulen 
että faberoeben £)t)roin pois; fellaifisfa ruumiin ofiöfa, jotta omat enin 
alttiina fateelle ja fplmälle, omat ne tifjeimmät. ^eitinfarroojen pituus 
on eri robuiUa ja eri rouobenaitoina erilainen. ©pffgltä ja taimella 
omat larroat pitlät, mutta maistumat feroäällä Inljtjempiin. ^jteenfä 
mitä tplmemmisfä oloisfa Ijeroonen faa olla, fitä pitemmät omat larroat.

© tiojafarU m t omat peitintarmoja pitemmät ja niitä on eri nU 
miftä riippuen fiitä, miöfä ruumiin ofasfa ne omat. @en mutaan 
eroitetaantin feuraaroat lajit fuojafarmoja, nimittäin b ä n t ä j o u l) e t, 
f j a r j a j o u l j e t ,  o t f a t u f f a ,  rouo Ej i s f a r m a t ,  t o r r o a t a r r o a t ,  
f i e r a i n f a r r o a t  ja f i l m ä r i p f e t .

^ ä n t ä j o u b e t  fanioin tuin b a r i a fetä o t f a t u f f a  omat 
jaloilla Jjetnofilla hienommat ja pcbmeämmät tuin jalostuttamattomilla.

28 u o l) i § f a r m o i f f i futfutaan rouoljisniroelen tafapuoleUa 
olemia tarmoja. Silitä enemmän jalostutettu Ejeroonen on, fitä fyk-- 
normnat ja roäljempilufuifemmat omat rouoljisfarroat; rooiroatpa josfus 
äimän puuttuafin. SJtutta paitfi jaloStuttamista maifuttamat rouotjiä* 
tarmojen fasroamifeen mpösfin ulfonaifet olofu()teet. SeHaifilla t) ero o 5 

filla, jotta faaroat paljon liiffua fosteisfa paifoisfa, faSmaroat nimittäin
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rouohisfarroat pittitfi ia tuufjeiffi. §eroofen uttonäön parantamifetfi 
leiffaaroat jotfut EjeiooämieEiet pois rouohistarrooja, mutta fe on rouhin* 
gottiäta, fitlä f en Eautta Eabottaa rouohisniroel luonnollifen fuojanfa.

St o n o  a E a r  ra a t omat pienoja Earrooia, jotEa fijaitjeroat ulto* 
Eorman fifällä. tXtiiben tarEoituffena on fitojella Eormaa hpnteifiä, 
tomua, fabetta ja Eplmää raostaan ja nitben poistaminen on fentäEjben 
roaljingollista.

S i e r a i n E a r r o a t  omat Ipijpemmät ia EanEeammat tuin Eorroa* 
Earroat ia fijaitfcroat fieramien fifäreunasfa. 9Ee estäroät jän te isten  
p. m. tunEcutumasta fieramiin.

© i l m ä r i p f c t  fuoietemat fitmää tomulta t). m. utEoapäin u j  
Eaamitta roaljingoilta. Sftiiben pitää olla täpbellifet ia fäännöllifesti 
p je s f ä  tiroisfä, fittä muuten moiroat ne haitata näEöä tahi hangata 
fitmää.

Stuntotartoat omat pUEiä, fuEamaifia Earraoja, Joiben Eärjet 
omat hiuEan Eäpristpneet; niitä töptpp filmien, fuun ia fieramien pm< 
päriilä. Kuntin täHäifen tarraan Juureen tulee h im oton ta, ionta 
tähben ne oraat h ipin  herEät. 9Eiitä ei foroi millään ehtoa nt)h; 
tää pois.

Karraapeittcestä raoibaan päättää mt)ös ^croofett terroeps. Ser*  
meillä jm o fiE a  on fe nimittäin Eiiltäraä, mutta fairailla himmeä ia 
fuorufteinen. Karmojen pituus, hemofen ruotinta ia hoito raaituttaraat 
mpös paljon niiben Eiiltoon. Sqf)t)et Earroat oraat Eiiltäroämmät tuin 
pittät; fatnoin tulemat Earroat EiiltäroiEfi, jos heraonen faa feifoa Kim* 
pimäsfä tallisfa Ja jos fitä fuitaan ufein fetä hoibetaan muuten hproin.

£> etoo f en Uiärt ja merl i t .

fjeroosta arroostellesfa on röörillä ja merteillä tuonnollifesti roä* 
hän mertitpstä, etenfin jos on Epfpmps EäpttötjeroofeSta. S o ista  on 
EuitenEin, jos raatitaan fiitosheraofia, fitlä luonnollistahan on, että jo* 
fainen tahtoifi Easroattaa fellaifia Ijeraofia, joiben roäritin olifi pibettp.
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P een fä  on jo tentin roaifea tarfoilleen määrätä Ijeroofen mätiä, [itiä 
ofaffi omat tarmojen roäriroiroatjbuffet Ejyroin monentaifet ja ofafft muuttuu 
ttiiben märi jämättä tjcroofetta eri rouobemaifoina.

pernojen märit jaetaan y f f in  t e r  t a i  f i in ,  tun peitinfarmat 
jofo fotonaan taf)i juurimmaffi ojaffi omat famannäföijet, f e f o i t c t =  
t u i k i n ,  tun erimärifiä peitinfarrooja on futafin ympäri foto ruu* 
mistä, ja b i ö t c t t r j i ^ i n ,  tun erimärijetpeitinfarmatmuobostaroat 
tutin erityifiä täpliä ruutniisfa.

iffintcrtaifct Inarit omat matfea, feltainen, rusfea eli punai= 
nen, ruuni ja musta.

S B a l f o i f i l l a  h e m o f i l i a  on matfea taf)i taroattifesti IiE>ans 
märinen itjo, jota on peitetty malfoifilla peitinfarrooitta. §än tä  ja 
tjarja omat roalfeat ja faroiot ujeimmiten maaleanfeltajet.

3 oS matfeatta tjemofelta on matfea itjo ja fettertäroät famiot, 
niin janotaan jitä mät te= eti f i t f f i f i m o f j i ,  jonfa farmat jitä= 
paitje omat jyntymästä jaotta matfeat ja fiittäroät. SDlutta jos it)o 
on tumma ja famiot mustat, niin janotaan jitä t j o p e a f i m o f j i ,  
jota ei myösfään fynny roatfeana, maan muStat)fona; farmat jitlä 
roanljempana omat fuitentin matfeat ja fiittäroät. S t t t a i t o f i mo  
eroaa tjopeafimosta ainoastaan jiinä, että farmat omat tummat, fiit= 
tottomat.

Ä e l t a f e t  t) ero o f et jaetaan ro o i f f o i t) i n (eti Sfakttaroärifiin) 
ja  I j a t l a r o i i n  e t i  t a f i t t a r o i i n .

SB o i f o i f f i futjutaan tjeroofia, joitta omat fettaijet peitinfarmat, 
punertaroa itjo, matfeat talji roaateanfettaijet famiot jefä matfea fjäntä 
ja ttarja.

S a f i t t a r o i t t a  t)eroofitta omat fettajet talji tuljfafjarmaat pei= 
tinfarroat tummasfa itjosja ; Ejarja ja tjäntä omat niittä taroattifesti 
tummat, ©itäpaitfe on niittä ujein musta juoma pitfin felfää jefä 
mustat jalat.

S t a r o a l l i j e t l a  m o i f o t t a  on futtanfettainen farma ja  roat* 
featjfo tjäntä ja  Ejarja.

5
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28 a l t  o ujo i l o l l a  on otjenfettainen f anoa ja metfein toalfea 
häntä ja Ejarja.

h u m m a l l a  ro o i f o 11 a on tummanfettainen, rusfeaf)fo tarraa 
ja pannaa häntä ja harja.

K u t t a r o o i f o t t a  on punafenfettainen, fiittäroä tarraa ja roats 
f öinen Ijäntä ja harja.

8  a f i 11 a ro i § t a heroofista löytyy myös roaateampia ja tummempia 
muuntioffia. 3oS niittä omat harmaat peitinfanoat ja mustat jalat 
felä musta Ejarja ja Ejäntä ja  jos niittä fitäpaitfe on musta juoma 
feläsfä, niin janotaan niitä f j i i r a f o i f f i .

2$u n ä i j i t t ä  eti r u S  t e i t t ä  pnrofitta omat punafet tatji pu= 
najenruSfeat peitinfanoat jefä häntä ja harja jamanroärifet taEji maa* 
leammat; jalat eiroät myösfään ote tummat. Saiffia pitnaifia Ejctnofia 
futfutaan rjEjteijcttä nimettä r a u b i f o i f f i  ja  niitä eroitetaan:

S t u S f e a  r o u h i t  f o, jotta on ruoSteenfarroainen mäti.
S B a a t e a  r a u b i f f o ,  jotta on fettertäroä mäti jefä malja ja 

jättöjen jijäpuotet taroattijesti maateanprmaat.
h u m m a t t a  r a u b i f o t t o  on punafenrusfea mäti.
28 a s f i r  a u b i f f o, jotta on punafenrusfea, fiiltätoä farma, jota 

muistuttaa fiiltotettua fuparia.
Di u j o r a u b i f f o, jotta on rusfeat, färroennetyiltä näyttämät 

tarmot. isäntä ja harja omat tummanharmaat.
£>i f i r  a u h i t o t t a  omat tifafenfettertäroät tarraat, joilta on jet= 

lainen liitto, että puronen etäältä fatjoen näyttää tjifijeltä tahi mä* 
rättä. § a r ja  ja häntä omat taraattifesti mattoifet, mustilta ja  ruS* 
teiltä tarmoitta fefoitetut.

© y f i r a u b i f o l t a  omat mustahfot, punafeen roiraahtamat 
tarraat. fgrorja ja häntä omat mustanrusfeat.

S t u t t a r a u  h i t o t t a  omat fullanfeEertäroät, fiittäroät tarraat, 
tjjarja, häntä ja jalat omat tummanrusfeat.

d u u n i t t a  Ejetoofilta omat famannäföifet peitinfarroat tuin 
punajillafin, mutta eroamat näistä jiten, että häntä ja  harja omat 
mustat. Salat omat fitäpaitfe ufeimmilla tummat, iho on harmaa ja 
faroiot tummat.
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duunista rockista löptpp mpös ufeampia eri roiroaijbuffia; toifet 
oroat tummempia ja toifet roaateampia. Hämein jobboSta eroitetaanfin 
ufeampia eritaifia ruunija fjeroofia, joista mainittafoon feuraaroat: 
m u S t a n r u u n i ,  f i r f i f f a r u u n i ,  f a S t a n j a r u u n i ,  r u j o *  
r u u n i ,  f u l l a n r u u n i  j a  r o a a l e a n r u u n i .

SOtuStat beroofet oroat borroinaifempia etenfin jalostettujen t)e= 
roosten joufoSfa. jftiitä nimitetään mpös fpfiföiffi. ipeitinfarroat fefä 
harja ja tjäntä oroat niiltä mustat. Sitäpaitfe on niiltä tumman; 
harmaa iho, jota näfjbään etenfin fuonosta p. m. farroattomista pai» 
foista; filmät oroat tummanrusfeat. ©ilmäfaaret ja otfa tulemat 
mustilla hemofilia roanhentuesfa harmaiffi.

SEluStat heroofet jaetaan:
Ä i i l t o m u s t i i n ,  joilla oroat mustat ja fiittäroät farroat.
© p f i m u s t i i n ,  joiben farroat oroat fiillottomat.
©  uro im  u s t i i n ,  joiben farroat etenfin färistä oroat punafeen 

tahi fcllertäroään roiroaljtaroat. Stäiben roäri roaihtelee eri rouoben; 
aitoina; pitfä talroifarroa on punafempi tai feEcrtäroämpi fuin Ipbpt 
fefäfarroa.

§proän hoidon, tämpöifen peitteen p. m. aroutta faabaan fefä 
fpfis että furoimustien herooSten farroa fiiltäroäffi, mutta tämä fiilto 
fatoaa, fun beroonen tulee tpöhön ja  huonompaan hoitoon. £äm ä 
feiffa on etenfin otettaroa huomioon, fun roalitaan ajoheroofia.

©efoitettu tunti fpntpp fal)ben tahi ufeammari cbellä mainitun 
pohjaroärin fefoituffesta. ©ellaifia heroofia, joilla on fefoitettu roäri, 
janotaan f i m o i f f i ,  jos roaaleita farrooja on fefoituffesfa enemmän 
fuin tummia, ja p ä i s t ä r i f ö i f f i ,  jos roaaleita on ainoastaan 
roäbän.

himoja löptpp monta lajia:
h a r m a a  f i m o ,  jolta oroat roalfeat,mustilla fefoitetutfarroat.
Et u f o f i m o t l a on fefaijtn ruSfeita, roalfofia ja  harmaita far= 

rooja; pää on taroaEifeSti rusfea.
Ä u i o f im  o on rufofimoa tummempi; ruumiisfa on fäännöttö; 

mästi firoitettuja täpliä, jotfa näpttäroät fulonfarroaifitta eli färroem 
netpittä.
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3Jt u s t a  I t ä  f i m o l l a  on fefaifin mustia ja raatteita tarmoja. 
|>äntä ja harja oraat jostus roatfcat jostus fetaraärifet.

j f t a u t a f i m o l l a  on raaEjetnmän raalfeiia farraoja tuin ebetti* 
fetlä; raäri rairoaljtaa rauhan taittopinnan roäriin.

9 J h t S t a p ä ä « f i m o  eroaa ebetlifeStä ainoastaan fiinä, että filtä 
on musta pää.

<3 i n i f i m o l i a on fefaifin raatteita ja mustia tarmoja, jotta 
etempäa fatfoen roiroaEjtaroat finifettä. f jarja  ja häntä oraat ufeitm 
miten harataanfinifet.

K ä r p ä s t i m o t t a  on titjeäsjä pieniä, mustia täpliä roatfob 
fetta pohjalta.

£ ä p t ä f i m o l l a  taas on pieniä, roattofia täpliä mustalta 
pohjatta.

^ ä i s t ä r i t f ö j ä  töptp mpös ufeampaa eri lajia riippuen fiitä, 
mitä raäri mittoinfin on pääroärinä. hiinpä puhutaan punafista, 
mustista ja ruunista päistäriföistä.

•Öeroofet, joitta on Phöiötettt) ttiäri, jaetaan tähteen lajiin, ni= 
mittäin p a p u r i t o t  ja t i r j o t .

f P a p u r i f o i t t a  eli tiiferinroärifittä h io ji t ta  fäännöttifiä, 
tummia täpliä roatteaHa pohjalta tahi roaateita täpliä muuten tum= 
matta pohjalta.

K i r j o i t t a  eli firjaroitta hcraofilta on juuria, muoboltaan epä= 
fäännöttifiä täpliä eli läisföjä ruumiisfa. hiittä on ufein n. t. tafr= 
filmät.

SRcvtciffi tutfutaan pääsfä ja jatoisfa taraattaraia raatteita 
paitfoja; niittä on muotonfa, fuuruutenfa ja paiffanfa mutaan erU 
taifia nimitpffiä. ©ellaifet roalfeat pitfut eli täplät, jotta oraat fpn« 
tpneet ajotatujen hattfaamijcsta tahi m. f., eiroät tuutu meriteihin.

p ääsfä  taroattaroat mertit oraat feuraaroat:
K u f f a, jota on pieni, roatfea pitffu otfasfa. 

ä h t i, jota on famasfa paifasfa tuin ebettinentin, mutta on 
roähon fuurempi. lä h teä  janotaan f e f o i t e t u f  j i ,  fun fiit)en on jc= 
toittunut muiben peitintarroojen roärijiä tarmoja, ja t e h ä t ä h b e f f i .
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furt fen fesfesfä on tumma roalfealla pmpäröity pilEftt. ^ i i r r o f f i  
taas janotaan tähteä, fun fiitä IäE)tee terämä fjuippu fuonoott päin.

S a u f i f f i  janotaan juurta roalfeata piirtoa eli juomaa, jota 
ulottuu otjasta pläfjuuleen faaffa. 3oS lauffi on niin lemeä, että je 
ulottuu postille faaffa, futfutaan lieraoSta r o a l f o p ä ä t j i .

St u o n o p i l f vt f j i nimitetään maitoista täplää pläEjuuleSja.
Saloisfa lamataan feuraamat merfit:
S B a l f  ö i n e n  r u u n u ,  jolloin ruunu on i)lt’pmpäri roalfea.
28 a l f o ro u o fj in  e n, fun jalfa on roalfea rouoljifeen faaffa.
© a a p a s j a l f a ,  fun toalfeata etujaloisfa ulottuu polroiin ja 

tafajaloisfa rouol)ifiin faaffa.
^ i t f ä f u f f a i n e n ,  fun roalfeata ulottuu fefä poimi* että fin* 

nerniroeten pii.



«dii oiiislo
.föctoojen ruokinta ja hoito.

SBapaubcsfanfa ollesfaan fjemonen fjafee itje ja fätjttää rämin; 
nofjeen maasfa olemia fasroeja Ja niiben juuria. Säätiöinen raminto, 
jota !t)tlö on toifina alfoina turoin niuffa, onfin filloin riittömä, ftllä 
Ijeroofelta ei roaabita mitään trjötä, maan raminnon pfftnontaifena tar= 
foitufjcna on ylläpitää ruumista. 2Sasta fitten fun fjcmonen on jou* 
tunut iljmifen patmcliiaffi, on rnpös pibettämä puolta f en raroinnoSta. 
©illoin ei enöän f omi panna armoa pffistään raminnon paljouteen, 
maan on jämällä mpös fatfottama, että ramintoaincet omat jopiroaSja 
ja tasoitustaan roastaaroasfa muobosja.

pernojen raroinnoffi föptettämät aineet omat pääafiallifeSti faSmi= 
lunnasta. Utiisfä on faifisja fefä mettä että tuimia aineffia. Kui= 
mistä ainefjista omat tärfeimmät munanroalfuaismine, joferi, tärffelpS* 
raSroa ja muutamat juolat. jltäitä aineita on eri fasroeisfa eri juu; 
resfa m ääräsjä ja niiben maifutuS eläinruumiijeen on mpös erilainen, 
©nnenfun jiis fjemofetlc annettaroa reljujefoitus moipi olla töpbellinen, 
roaabitaan filtä, että fe fifättää faiffia ylempänä mainittuja rarointo; 
aineita riittämästi ja  jopimasfa ful)teesfa toifiinfa merraten.

S£arfastellcsfamme niitä rel)uaineita, joita meillä fjeroofelte taroal; 
lifeSti annetaan, moibaan ne jafaa neljään rä m ä än , nimittäin mä f 
re lju t , ju u r i f a s r o i t ,  f o r j i r e l ju t  ja ro ilia n ta re fju t.
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SBäftrefjut

Ä a u r a t oraat meiltä pleifentmin fägtetpt raä£treE)ut. fftiisfä 
löptpp faiffia heroofetle raälttämättömiä rarointoaineita, jotta fitä paitfe 
oraat niisfä fopiroasfa ja helposti fularoasfa tnuobosfa. Äaurat pitää 
olla tägfin fppfpneet, puhtaat raieraista aineista, fjienotuorifct, fuiroat 
ja rastaat. Apurien taurojen pitää painaa ainatin 4 8 — 50 fg tjeE)to= 
litra. SBarfin äsfen forjatut faurat eiroät ote t)E)tä raroitferoia tuin 
roanhemmat.

9)leifemtnin annetaan taurat fotonaifina ja tuimina. EtasfaaSfa 
tpösfä ottesfa fefä marjoille ja ijäffäille hcroofiUe, joilla on huonot 
hampaat, fopiroat fuitentin muferretut faurat paremmin ja ftlloin 
oraat ne fefoitettaroat filpun fansfa fefä roäfjän fostutettaroat.

Ummehtuneita ja  pafjarifjajuifia fauroja ei pitäifi ollenfaan 
antaa Ejenaofille. 3oS niitä fuitentin on pafto fäpttää, niin oraat ne 
enfin l)uuf)beltaroat fuumasja jefä fplmäsfä raebesjä ja fuiraattaraat 
jofo auringon paisteesfa tai uunisja.

O h r i a  täytetään meillä fjemofitle hbroitt roähän, mutta fitä 
raastoin runfaaSti etelämaisja, joisfa roiljellään ctupääsfä fnorettomia 
ohria. Äofeet oraat ofoittaneet, että ne oraat tjciDofitle roähemmän 
fopiraat tuin faurat, fiHä ne raaifuttaraat Etaitallijeöti hemofeit fcStä= 
rappteen ja nopeuteen fefä ebistäroät rasman muobostumista. Jäos 
niitä meillä fuitentin tallotaan fäpttää, niin oraat ne ennen fitä 
tornien fuorien rauoffi muferrettaroat hienoiffi tai liotettaraat raebesfä 
fefä annettaroat roäljisfä erin. ©tuna ohrien fpöttämifeStä on huo= 
mattu oleman, että ne helpottamat hengitystä ja enentäraät fiitoshalua.

f R u f i i b e n  armosta heroosten rehuna oraat mielipiteet erilaifet. 
$£oifet tuomitfcroat ne fotonaan felpaamattomiffi; toifet taas antamat 
niille jonfunmoista armoa. 9)leenfä pibetään niitä huonosti fularoina 
ja  fiihottaroina, jonfa johboSta ne antamat aihetta ufeitjin tauteihin, 
©tentin on huomattu Ijeraofen jättöjen ajctturaan rufiiben työttämifestä • 
ja ufein on ftitä ollut mpöS feurauffena äljty. ^äärchuiffi oraat ne 
pteenfä pibettäroät fopimattomina, mutta muun roitjan puuttecsfa fopii
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niitä täyttöä roäfjäsfä määrästä roäfirelyma, etupääsfä fetlaiftUe l)eroo= 
filte, jotta fäyroät rasfaasfa työsfä. 9tuofittaeSfa on niitä aina anneta 
lama roäfjän terraltaan ja ne omat aina ennen täyttämistä jofo jau= 
laitamat tafji furroottaraat fjienoiffi tat)i myös fofonaiftna feitet* 
tämät. S itä  paitfi ei niitä foroi antaa yffinään, maan omat aina 
fetoitettaroat filppujen fansfa, joten niihin pääfee juusfa fefaantumaan 
runfaasti fytteä. ijkraitcn ja terroeellifimmin roaifuttaroat rutiit leipänä.

S B e f j n ä l e f e e t  maifuttaroat fulattaroasti ja pefjmentäroästi 
ruuanfu(atu3=elimisfä, jonfa rouofft niitä täytetäänfin ufeisfa taubeisfa. 
kesfinfertaijen rarointoarroonfa muoffi annetaan niitä fuitenfin tjar* 
moin yffinään mäfiretjun afemasta.

j l t u f i i n l e f e i t ä  rooibaan antaa lautojen feasfa huonon ruofa* 
Ejatun parantamijeffi fetä muutenfin firoureljuna. 

t a t t a r i t  omat terroeeHifet tjeroofitte.
S tu fiin  ja  of j ran r a j a i f i a  j a  a t a n o i t a  täyttämät meillä 

talonpojat ufein [jemoSrefjriffi. helposti rooipi fuitenfin läjittää, ettei 
tälläifet aineet ote juuri ramitjeroia eitä muutenfaan jopimia. Stfanat 
tarttumat nimittäin helposti juutiun ja  nieluun, jolloin niityn rooipi 
fyntyä laamoja ja tulemusta. 1

^3 al f o E>e be I mät  futen pamut, (jerneet ja  roimat omat tjyroin 
ramitjeroia ja  rooimaffaita. kiihottaman roaifutufjenja tätiä on niitä 
annettama roätjiöfä määrin ja etupääsjä rasfaasja työsjä olemille 
fjeroofitle. ©nnen ruoffimista omat ne rouljittaroat Ijtenoiffi ja  ruo» 
fittaesfa omat ne fetoitettaroat filppuun. SBirnat, joita tjeroonen niiben 
farmaan maun tätjben fyöpi epämieleHään, fopii fefoittaa faurojen 
fansja. Siitosoriille omat patfofasroit astutusmifana näyttäneet oleman 
byroin jopiroat.

3uurifa§Utit

Suurifasmcja täytetään Suom esja Ijeroosrefjuna Ijyroin roäfjän, 
maitta ne fyllä termeellijen roaifutufjenja ja fjyroän mafunja rouofft 
jopiroat fiifjen.
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Sopiroimmat lajit omat:
^ o r f f a n a t ,  joilla finmreljuna on juuri anoo ja  joita Ejeiuojet 

fpöroät mielellään, ©tentin fellaijille tjeroojilie, joiben ruuanfutatue* 
elimet eiroät ole funnoefa, omat ne fularoaijuutenja ja pehmentämän 
maifututfenja tähben fopimat. ©nnen ruoffimieta omat ne pcetäroät 
pul)taiffi ja niitä fopii antaa jofo ptfinään tahi fefoitettuna muibcn 
rehujen faneja, mutta ei liian paljon, forfcintaan 3 litraa päiroäefä. 
3)teenfä janotaan porffanoieta, että ne roäfjäejä määrääjä annettuina 
maifuttaroat juotuifaSti Elmojen hpwim»ointiin fefä tefemät tarraan 
fiiltämäfji.

k a u r i i t  ja  la n tu t ,  joita täytetään etenfin tatmirehuna tpö» 
hemojille. 9te omat peetäroät puhtaiffi ja niitä rooibaan fpöttää piU 
fottuina jilppujen jeaeja.

p e r u n o i t a  täytetään mpöe jämällä tapaa tuin ylempänä 
mainittujafin juurifaeraeja. SCoijet antamat niitä mpöe feitettpnä filpun 
jeaeja.

Suurifaeroeja hetoofille fpötettäcejä on jämällä annettaroa lijäffi 
jellaifia rehuja, jotta fijältäraät runjaaeti munanraalfuaiemineita, toeta 
näitä on juurifaeraeieja niufaeti. ©rittäin hpmin jopiroat tähän tar» 
foituffeen palfohebelmät. ©buffi on mpöefin, joe foimeeja pibetään 
fuolafimipalanen helojen nuoleefeltaroana.

Sorfireljut.

£orjircl)uieta täytetään meillä h ^ ojen  ruuaffi ctupääefä ja 
melfein ijffinomaan

R e i n i ä ,  jotta raraitferaaifuutenfa ja h^P0^  jularoaijuutenfa 
tähben oroatfin h1)toin jopimat. Stiiben armo riippuu fuitenfin paljon 
maanlaabueta, joefa ne omat faeraaneet, ajaeta, jolloin ne omat for* 
jatut, ja fuimuutaroaeta.

lom alla nurmimaatta ja fuiroaperäifillä luonnonniityillä faeraa* 
neet fteinät omat parhaat; ne omat raroitjemia jefä hptoähajuifia ja
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mauffaita, joten tjcroofet fyömät niitä mielettään. SBiljellyiStä f)ei; 
nistä omat timoteit parhaat ja pitämätpä muutamat niitä roielä parem= 
pina fuin niittyheiniä. Ppilaat omat fyllä ramitjemia ja  .rooimaffaita, 
mutta roaifuttamat tiihoittaroasti, jon ta tät)Den niitä ei ote jopima 
antaa yffinään, maan fyllä yhbesjä fitppujen ja muiben heinäin faneja.

SOfitä Reinien armoon forjuuaifaan nätjben tulee, niin omat lub 
fimiSaifana niitetyt heinät armoffaimmat. 3>oS nimittäin heinät faamat 
fasroaa fuffimijen jätteen, niin fiirtyroät ramintoaineet forreSta fie- 
meniin, jämättä fun itfe forjifin tulee foroaffi ja roaifeammaSti fula« 
roaffi. Säällä lamoin moipi Jjetnicn armo mäljentyä aina 40 profem 
litta. 600 fg oifeatta ajalta forjattuja heiniä moiroat fiis formata 
1000 fg feEaifia heiniä, jotfa omat jääneet fasroaa tiian fauan. Oifeatta 
ajalta ja turoin forjatun heinän tunnusmerffeinä omat roiheriä ja 
fiiltämä mäti, mietuija tuoffu ja imelä mafu.

heinät annetaan heroofiEe tuimina ja  fofonaifina. 9)teenjä pibe- 
tään jääntönä, ettei heiniä jaa antaa heti forjaamifen ja Mmaamifen 
jätteen, ftEä ne jittoin fiihoittaroat ja rajittamat ruuanfulatus-elimiä, 
maan on niiben annettaroa feifoa noin 2 fuufautta „l)iestyäfjenfä". 
SBuotta manhemmat heinät pibetään myös roähemmän jopimina, jiltä 
heinät tahtomat pitemmän aitaa feifoeäfaan ummehtua ja jaaba roaSten- 
mietijen hajun, etenfin jollei ne ole forjattu roarfin tuimina. 28anl)oja 
tahi muuten pilaantuneita heiniä fyötettäeSfä on muistettama, että 
niitä raroistcllaan hb>nin ja että niiben päälle ripotellaan hieman 
juotaroettä, joten niistä fatoaa paha haju ja tulemat mauffaammiffi.

D t f i o  täytetään meillä roähemmäsfä määräsfä hemoSruuafft 
ja filloinfin ctupääsfä täyterefjuffi. (Sri roiljalajimme olilla on eri 
juuri ramintoarroo. parhaimmat omat ohran ja fauran olet ja huo
nommat taas mehnän ja rufiin. ^ernefasmien roarret omat fpllä 
ramitferoia, mutta niitä on fpötettäroä roaromaifeSti, fillä ne faamat 
helposti aitaan äljfpä ja umpitautia hemofisfa. Sfauraolfia pibetään 
jefä raroitferoaifuutenja että helposti fulamaijuutenfa tähbcn jopiroitm 
pina faifista Olista; etenfin jopii niitä täyttää yörehuffi. Stufiin ja 
mehnän olet fopiroat paraiten antaa filppuna, jolloin ne omat aina-
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ennen nauttimista fostutettamat mebeEä. 2>oS Reinien puutteen talia 
täytyy täyttää fuurempia määriä olfia, niin [illoin on famalta anneta 
tama mätirefjuja, joitfi paraiten fopiroat roeljnäu tal)i rufiin lefeet f elä 
öljyfaafut.

Sifäretjuna täytetään muutamisfa paifoisfa ©uomesfa f) a a ro a n 
» ja l o i m u n  leh tiä , joita turoin fuiroattuina ^eroofet fyöroätfin mie* 

lellään. 9tc omat terroeeEiStä reljua, fillä ne fifältämät farroaita 
aineita, jotta maifuttamat fuotuijaSti ruuanfulatuS*elimiin. Etiiben 
rarointoarroo on jotenfin jama tuin fauran oltien.

Söiljantarclju.

2Biljantaret)un pitäifi oifeastaan oEa {(emojen luonnoEifin relyt, 
mutta fofemuS on ofoittanut, että jos fillä yffinomaan ruotitaan Eeroofia, 
niin tulemat ne rocltoitfi eimätfä pyfy teStäroinä ja moimaftaina. ©en 
täEjben ruofitaantin jeEaijia fjeraofia, jotta fäyroät fomasfa työsfä, 
{(armoin yffinomaan roif)antarcl)uEa. ©itä mastoin fopii fe tyrnin 
nuorille ^eroofitte, marfatammoille ja feEatfille Eero ojille, joiben Ê en= 
gitys* tai ruuanfulatuS=elimet omat epätunnosfa.

SöiEantaruofinta moibaan järjestää faf}bella taroaEa, jofo fiten 
että l)eroofet fäpmät laitumeEa, tatji jiten että niitä fyötetään taEiSfa 
roiljattnalla rehulla, etäistä pibetään ebcllistä tapaa yleenjä ebulli; 
jempana.

S a i t u m e f f i  fopiroat paraiten forteat, fuimaperäijet ja etu* 
pääsjä let)timetfää fasroamat maat, joisfa fasmaa moncnlaifia mauf= 
taita ruohoja. Kosteat, meRperäijet maat omat [itäroaStoin felpaa= 
mattomat laitumetfi, fillä niistä moimat tjeroofet faaba tauteja, ©itä 
paitfi olifi pibettämä liuotta, että laibun on fyEiffi aroara ja että fiinä 
löytyy faataroisfa Ijyroää ja termeeEiStä mettä.

S B i f j a n t a r u o t i n t a  t a l l i s f a  fopii työfjemoREe, joiEe jämällä 
annetaan jetä tuimia forjire^uja että myös mätireJjuja. IRefjuiER on 
tällöin roalittama Ijyroiä ntoljolajeja ja  niitä on niitettäroä ainoastaan

k.
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u)äf)än Eerrasjaatt, ettei ne e()bi ennen työttömistä fuoleutua ia nai* 
ioettr)ä. kiittäminen on toimitettaroa fellaifena aitana, jolloin ei ole 
{astetta niaasfa, fittä muuten tulee Reinien {ansfa liian paljon mettä. 
Skisjään tapautjeSfa ei rehuja jaa fäilyttöä tallisja, {itiä {teliä pilaan* 
tumat ne ja tulemat pian paljanljajuififfi.

Skuuten löytettäfiron fumpaa roiljantaruotintaa taljanfa, niin jiiljen 
on jiirryttäroä roät)än {errasjaan fiten, että alusfa annetaan ainoas* 
taan roäljän roifjantareljua yf)besfä {uimien rehujen {ansfa ja että fitten 
päimittäin lifätään roiljantareljuannotfia. Sam oin ei myöstään joroi 
miljantaruotintaa lopettaa yljfaffiä, maan on fe tapahtuma roäl)itellen.

@ri rehulajien ramitjemaijuubesta ofoittamat tmi Scl)mcit’5er’in 
totect feuraaroaa:

100 {g niittytjeiniä raastaa
30 {g roeljniä 233 tg roefjnän oltia
33,5 „ rutiita 267 „ rutiin „
35 „ ohria 200  „ ohran „
37,5 „ {auroja 200  „ {auran „
30 „ herneitä 167 „ herneen ja  roiman raarjia
32 „ mirnoja 83 „ fuffimisaifana niitettyjä apilatta
50 „ papuja 133 „ pitfiä jaraljeimä
43 „ pellaroanjiemendatfuja 200  „ perunoita
42 „ rutiinlejeitä 267 „ porEfanoita

300 „ lanttuja.

Sitoma.

Suoma on yhtä tärteä {uin ruolafin. S if ji  jopii paraiten 
pul)bas roejt, jota muobostaatin fuurimman ojan pernojen ruumiista 
ja jota monelta lamalta alituifeen eroittuu ruumiista. SBefi helpottaa 
tuimien ruota=aineiben futamista ja  roiltastuttaa hermojen jetä myös 
muiben ruumiin elinten toimintaa.
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^arljaittta ja Ijeroofille fopirointa on putjbas, juofferoa roefi fefä 
fen jätteen Ijproä järroU ja läljberoefi. Umpinaifista faunoista, lam* 
mitoista ja tätätöistä otettua mettä et ote bptoä antaa t) ero otitte, filtä 
fe fifältää ufein runfaasti roaaratlifia taubin itiöttä.

Sfieben lämpömäärättä on mpös fuuri roaifutuS. So3 roefi 
nimittäin annetaan liian fplmänä, niin rooipi fe fpnnpttää äppä, 
feufjEotuleljbuSta tai muita mammoja. 3o8 fitä taas täytetään liian 
tuumana, niin ott fe tjeroofitte roastenmielistä, roeltoStuttaa ruuan* 
futatus*elimiä eitä fammuta janoa. Sopirointa on fellainen roefi, 
jonfa lämpömäärä on +  8 — 12 asteen roälillä. 3o s fuitenfaan ei ole 
faataroisfa muuta tuin fplrnää mettä, niin ftUoin on roarottaroa, ettei 
ficroonen faa juoba liian paljon t)t)t’aifaa eitä liian nopeasti. £ ä tä  
roarten fopii luotainten antaa olla fuusfa juobesfa talji ripotella roebett 
päälle roäfjän Reiniä fefä antaa roettä ainoastaan,pienisfä annotfisfa.

päiroäsfä annettaman roefimäärän ftturutts riippuu tieroofen 
ijästä, robusta, fäptettpjen rehujen laahusta t). m. feifoista. ££aroal* 
lifisfa oloisfa armeliaan Ijeroofen tarroitferoan päiroäsfä noin 12— 15 
litraa roettä. SBiljantareljutla ruofittaesfa on fuitenfin annettaroa 
roäfjemmän eitä tjeti fpömifen jätteen.

^eroonen on juotcttaroa totmc fertaa päiroäsfä: aamulla, testi* 
päiroäEä ja illalla ja juottaminen on pleenfä toimitettaroa ennen rehujen 
antamista. A attoilta ollesfa fopii antaa roettä, maitta lammen oli* 
fifin lämmin, tun roaan juottamifen jätteen Ijeti lähetään ajamaan. 
Ultuuten ei tuumalle Ejeroofelle tallisfa foroi tosiaan antaajuoba, ennen* 
tun fe on roälpntään tunnin ajan faanut feifoa jäätjtpmäsfä.

3>aufjojen, lefeiben p. m. roäfirefjujen fetoittaminen roeteen on 
fetä fopimatonta että mpöstin määrällistä, jonta rouotfi fellainen tapa 
olifi fotonaan Ijpljättäroä. SLBäfireEjnt fefä roefi annettatoon molemmat 
eriffeen ja puhtaina.

fftanffia eli rapaa täytetään ufeisfa paifoin Suomesfa Ijeroos* 
juomana, tämmöinen juoma lihottaa tofin Ijelposti tjeroosta, mutta 
fe roeltostuttaa famalta, joten fe ei foroi ainafaan fellaiftlle Ijeroofille, 
joita fäptetään nopeifiin liiffeifiin (futen ratfaStutfeen t). m. f.)
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SRuofinta tjlccnfa.

Heinonen on pibettäroä fellaifeSfa lifjaSfa, että [e EjelpoSti rooipi 
toimittaa ne teljtäroät, mitä fittä fen ruutniinrafennuffen ja  luonteen 
laabun mutaan rooibaan roaatia. 5)len lihomat Ijeroofet Ijitoaroat pian 
ja uupumat roätjänfin Suuremmasta ponnistutfesta; perin lailjoitta ja 
nältääntyneillä taas ei ole riittäroästi moimaa taroattifitntaan töihin 
ja  ne omat omistajalleen Ijäpeäfft.

©äännöllifen ja tarfoin olofujjteiben mutaan lomitetun ruofinta* 
järiestrjffen amulta rooibaan Ijeroofet pitää foEjtimllifeöfa liljasfa ja 
termeinä. Stuottiminen ei faa tapahtua liian fuurisfa anttoffisfa, eitä 
mpösfään liian ufein, joten Eiemofelte ci jäifi tylliffi aitaa [ulottaa 
ruofaanfa. (Sopimattomana on mpöstin pibettäroä [itä tapaa, että 
foimesfa talji f)äEtsiä pibetään aina ruofaa. S iten  Ijeroofet tofin IiE)o= 
mat pian, mutta ruuanfulatus=elimet rooimat alinomai[en fityotutfen 
tafia joutua epäfuntoon, josta on feurauffena, että Ijeroonen tulee moi* 
mattomaffi, ettei fen roatfa ole aina tätjnnä ruotaa.

Liuotinta on niin paljon tuin maljbottista toimitettaroa aina 
[antoina aitoina päiroästä. Slterioiben tutua määrää luonnollifeSti [e 
aita, jona IjerooSta täytetään työfjön, mutta pleenfä pibetään 5 ä 6 
ateriaa [opiroimpina. StyöIjeroofiHe rooibaan pitää feuraaroaa ruotinto* 
järjestystä fopiroana:

£:lo  4 aamutta eli faffi tuntia ennen työljön läljtöä juotetaan 
Ijeroonen. Säilöin ei fuitentaan ole mettä annettaroa enemmän, tuin 
janon [ammuttamifeen tarroitaan. 3o s  nimittäin Ijeroonen faa juoba 
niin paljon, tuin [e Ijaluaa, niin tulee maljanestc liian roeteläffi ja  
[e roaifeuttaa ruuan fulamista. Sittentun Ijeroonen on juotettu, anne= 
taan Ijienotfi piltottua [ilppua, joljott ripotellaan roäljän Eaittajaufjoja. 
Sifäämättä roäfjitetten jauhoja roietoteltaan Ijeroonen työmään foto 
filppuannoffen. Senjälteen annetaan roäljän Reiniä, mutta faurat [opit 
fäästää fuuruS= tai päiroällisajaffi.

£:lo 8 eli fuuruS*aitana annetaan enfin roäljän heiniä tahi niibert 
puutteesfa [ilppua. SBiimeifetfi annetaan fauroja [efä roäljän mettä.
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S:lo  12 eli päimällis=aifana juotetaan Ijeroonen enfin, fittcn 
annetaan runfaammin Reiniä talli fitppuja fefä lopuffi fauroja.

Siialta tt)ön loputtua ruofitaan Ijeroonen jämällä tapaa fuin 
aamullafin, paitfi että filpun jälleen annetaan fauroja.

9Jh)öt)ään illalta annetaan fitäpaitfe pöruuaffi jofo Reiniä talli olfia.
IfSääfääntönä ruoffimifeSfa on pibettämä, että pt)t ä ju r o i n  

re ilu a  fu in  ju o m a a f in  a n n e ta a n  m äljän  f e r r a s f a a n . £ ä tä  
fääntöä maataan rifforoat fuitenfin tallimieljet meiltä ujein. |>e mene* 
mät tallin parroeen ja fjeittämät taroallifesti fofo fplillifen fieiniä pf)t’* 
aifaa pernojen eteen. Säästä on feurauffena, ettei Ijemonen fpö faiffia 
noita Reiniä, maan roetää fuuremman ojan niistä jalfoifjinfa, josta ne 
joutumat lantaan. Sunnollifen fjeroofen f)oitajan pitää olla fofo aterian 
ajan taltisfa ja pitää tarfaSti fitmällä, milloin fjemofelta loppuu refju 
fefä tijätä jitä filtoin roäfjisfä erin. © itä paitfe on pernojen roiil)tt|* 
mijelle ja fipminrooinnilte tarpeen, että tjoitaja fofjtelec fitä pStäroäl* 
lifesti ja lempeästi eifä ilman fppttä roiljaStu ja  ärjp IjemofeHe. So- 
faijen aterian jälleen omat foimet puljbistcttaroat t)i)min tarfoin, fillä 
fiten faabaan £)eroonen fpömään tarfemmin refiuannoffenfa. 9tuofa* 
aifoina omat roatjaat riijuttaroat Ijemofen päältä pois, fillä filtoin 
tulee pernojen lepo paljon täpbettifemmäffi. Siialta tpöstä tulleSfa
omat pernojen jalat pufjbistettaroat faroeSta ja liasta. Stämä fopii 
paraiten toimittaa enfin pefemältä lämpimällä mebellä ja fitten f)iero* 
maila jalat fuiroiffi jofo olilla talli tuimilla f ammatilla. ©amoin on 
fofo ruumis fuiroattaroa, jos Ijeroonen talliin tuobeSfa on ollut Ijiesfä 
talji märfänä. Sola ilta jalfoja pufjbtstaesfa on famasfa tarfaStet* 
tama, omatfo fengät funnosfa, ja jos niisfä huomataan mäfiintätään 
mifaa, niin on fe Jjeti forjattama. SOfuuten ei tjemosta f omi pitää 
famoisfa fengisfä fauroempaa fuin forfeintaan 6 roiiffoa, jolloin ne 
omat päästettäroät irralleen ja Ijemonen uuhestaan fengitettäroä. Sen* 
gitgffeen on aina fäptettämä taitamaa ja pereljtpnpttä feppää, fillä 
huonon fengitpffen fautta rooibaan helposti pilata faroiot, joiben £)i;rot)i)= 
bestä pernojen fäpttöarroo pääafialtifeSti riippuu, ©itäpaitfe on tupoin
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tärfeätä että beroonen Mariotaan ja fuitaan ainatin terran ^äuoäöfä, 
mieluimmin aamulla, että Fjifireiät ppfpmät aroonaifina.

ipäiroittäin annettaman retjumäärän f uutuus riippuu luonnolla 
[esti rehujen ramitfemaifuubeSta, Ijeroofen fooSta ja  ijästä fefä fuori= 
tettaraan ti)ön laahusta. 3o§ reiluna täytetään lautoja, Reiniä ja 
allia ja jos fesfifofoinen tjcrooncn on ttjösfä noin 9 tuntia päiroäsfä, 
niin pibetään 4 — 6 Ig fipmiä Reiniä, 4 — 5 Ig lautoja fefä lifäffi otlia 
riittämänä rcfjumääränä. SBitjantardjua fpö fjerootten noin 3 0 — 40 
Ig päimäsfä. fRajittaroien töiben ailaan on näitä reljitmääriä f ui; 
tentin lifättämä antamalla palfofaSmeja, tauroja tai muita runfaasti 
munanmalfuaisaäneita fifältämiä rehuja noin 1 fg. Sääntönä moi 
nimittäin pitää, että famasfa futjteeSfa, tuin tpö lifään tp , on mpös 
lifättämä roäfiretjuja, että tjemonen ppfpift iloifena ja  l)ilpeänä eitä 
pääftfi liiafft laihtumaan. $£ätä fääntöä raostaan rifforaat fuitenfin 
meiltä maanroiljelijät ainatin pljbeäfä futjteeSfa. &c nimittäin ufeiit 
luulemat, että fieraonen laitumella olleSfaan ei tarmitfe mitään roäfi= 
rehuja, moibaffeen tpbpttäroästi fuorittaa rastaat peltotyöt fcfällä ja 
fpffpHä. S£ämä on fuitenfin fuuti eretjbijS, fittä taibunEjeinä on ufeim- 
miten liian peittoa ja roefistä, joten Ijemonen ei häijyinä lepo-aitoina 
e£)ti fpöbä -fitä niin paljon, että fe faift fiinä tarpeeflifen rarainto= 
määrän. $oS fiis tiemofille lomina tgöaifoina annetaan lifäffi fau* 
roja talli muita raäEirefjuja, niin tifään tp  niiben tpöfpfp tuntumasti.

Salli.

SBasta roiime aitoina on tultu tarfemmin huomaamaan, että 
terroeellinen ja tilama talli on tarpeellinen tjeroofen roiifjtpmifelte ja 
että hcroofen fäijttöfuntoifuus riippuu melfein ylitä paljon fiitä, jos 
fillä on taltisfa fylliffi tilaa, maloa ja raitista ilmaa, tuin riittämästä 
raroinnoStafin. UfeiSfa paifoin näbbään fuitenfin Ijeroofia mielä pibet= 
tämän aljtaisfa ja pimeisfä fomeroisfa, joisfa roiiljhjroät monentaifet
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toubin itiöt tuottaen arroaamattomia färfimi)fftä tjeroofitte jefä fuuria 
roafpngoita tjeroosten omistajille.

9tyf)tycSfä rafentamaan tattia on cnfin fatjottaroa fopiroa jäi 
titaroa ra fe n n u S p a iff  a. 3“ät)än tarfoituffeen maittaan mietuimmin 
fuiroaperäinen, förfea paiffa, jofjon ei foroi pohjatuulet ja jos ja, jos= 
matjbollista, löytyy raitista ja tcrroeelfistä mettä faataroisja. Siihen 
on fitten ratennus fijoitettaroa fiten, että ftrous eli fafaabifenät tulemat 
etelää ja pohjoista fot)ti.

9 la fe n n n u S  = a i n c e n a  jopii täyttää harmaata firoeä, tiitejä tai 
puuta riippuen fiitä, mitä näistä fntloinfin tutec ebuttifemmafft ja 
(juofeammaffi. ©antaa on jonottama fattamiSsaineiStafin, joiffi meiltä 
tamaltifesti täytetään päreitä, rautapeltiä tat)i myös josfus fattofjuopaa.

©en jätteen fun on määrätty, mistä rafennuSmineeSta tatti 
aijotaan ratentaa, tekään  tartta fuunnitetma jen juuruubeSta ja jifus* 
tuffesta. Gattin tulee olla noin 3 metriä forfean ja fyllin titaman 
fitlc tjeroosluroulte, jota jiinä aijotaan pitää, Siian juuri tatti ei ole 
ebuffi, jittä je pyjyy taimelta fylmänä, josta on feuraufjena, että tieroojct 
rooimat jairastua ja että ne tarmitferoat runjaaSti ruofaa, jittä oja jiitä 
tuutuu ruumiin lämmön yltäpitämifeffi. Siian pieneSjä taltisfa taas 
ilma pilaantuu Ijyroin helposti ja jetin roaifuttaa tjaitattijesti tjeroojen 
terroeyteen. kyltin titamana pibetään taEia, jittoin fun jiinä on jofaista 
heroosta foEiti tilaa noin 30 fuutiometriä.

kiittäm än maton ja raittiin ilman ylläpitämistä on tattia rafen= 
taeSja aina pibettämä jitmäHä ja jitä marten on taitettama riittävästi 
affunoita ja fopiroia ilmanroaihtolaitoffia.

S t f f u n a t  omat afetettamat niin forfeaHe tuin mat)bottiSta jefä 
jiten, ettei auringon mato tule juorastaan tjeroojen jilmiin. ©itä 
paitje eimät affunat jaa oEa liian pieniä eitä liian tjarmasfa, jittä 
runjas mato tifää pernojen mitffautta ja ebistää taEin puhtaana pitoa, 
pim eästä taltisfa tulemat t)emofet helposti aroiffi ja niiben jitmät 
rooimat tuEa fipeiffi.

3 tm an ro ait)to  tapahtuu ofafft affunairi, omien jefä feinien 
fautta, mutta jitä paitje on tarpeen, että taitetaan erityifiä taitoffia

§ett>oneu. 6
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tätä roarten. Haitista ilmaa fopti johtaa talliin feinään laitettuien 
törmien lautta, joiljin ilma tulee alhaalta lattian rajalta, ja  huonon 
ilman poispääfyä martcn on taas fattoon taitettaraa torroi. 5Rämä 
laitoffet omat järjestettäraät fiten, ettei meto eli ilman liifunto fatu 
fuoraStaan tjeroofiin, fillä [illoin rooifiroat Ijeroofet fylmettyä ja Ijel* 
posti fairastua.

^Permanto e li la t t ia  on myös läljcifesfä yfjteybesfä ilman*
' mambon fansfa, fiUä jos fe laitetaan (janoa ja liian forfealle, niin 

rooipi fen läpi fyntyä metoa, jota on £)i)toin määrällinen Ijeroofen 
jaloille. Sattia on fiis laitettama Ijyroin tarffa, jonfa ovelta fe myös* 
tään ei faa olla foma eitä fiinä faa olla tuoppia ja epätafaifuutfia.
Sattia moibaan rafentaa ufeimmista eri aineista, joista enimmin täytetyt 
omat lantut ja fementti. 9täillä tummallatin on fuitenfin omat marjo* 
puotenfa, fillä lantfulattiat festämät Ijyroin rnäljän aitaa ja fementti* 
lattiat omat etenfin taimella liuffaat, joten Ijeroofet helposti moimat 
niisfä fompaStua. §uofeutenfa ja festäraäifyytenfä täljben anfaitferoat 
familattiat, joita roiime aitoina on rumettu täyttämään, ljuomiota.
9te teljbään fiten, että foroalle ja  tafaifeffi laitetulle pohjalle leroitetään 
noin 40 cm. patfu faroiferroS, jota poletaan foroasti tiinni ja tafoi* 
tetaan [jipoin. Saroen fuirouesfa ilmaantuneet raot täytetään faroella 
ja loputfi moibellaan lattia teemalla, jonfa päälle tylroetään mäfjän 
hienoa pettää.

p i l t t u u t  e li E) i n f a l o t fopii järjestää jofo fiten, että Ijeroofet 
feifomat päät feinää raostaan, talji fiten, että Ijeroofet feiforoat roaSta* 
tuSten fesfellä lattiaa oleman refjupöybän ebeSfä. huntin pilttuun 
tulee olla fiffi tilaroan, että Ijeroonen fopii fiinä Ijyioästt fääntymään t 
fefä mafaamaan. ÄeSfifofoifille Ijemofille riittää 2,7— 8 metriä pitfä 
ja  1,5 metriä lerocä pilttuu. Sattian pilttuusfa pitää olla tjiufan 
falteroan taaffepäin, että roirtfa pääfee mirtaamaan pois Ijeroofen alta. 
Suitenfaan ei faa tämä falterouus olla liian fuuri, fillä filloin pato* 
tetaan Ijeroofet feifomaan luonnottomasta afemasfa, josta on feurauf* 
fena, että jänteet pernojen jaloisfa maimaantumat liiaffi ja jalat tulemat 
miallififfi. ©rityistä roirtfaränniä ei ole ebullista laittaa, maan on
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fett fijaan fopiroampi fäpttää runsaasti fuiroiffeita, jotta fotooroat 
roirtfan p. m. foSteuben. ©tentin faroilattialla fopii aina pitää otjut 
mutta= eli fammatferros, jota famatta, fun pitää atuffcn tuimana, on 
petjmeptenfä täljben terroeetlinen pernojen jätöille fefä fopiroa mafitu* 
fija tieroofctte. £ältäinen fuiroifeferroS on muutettaroa ufein. ©ri 
pilttuut omat croitettaroat toifistaart joto feinittä tatji puomeitta. 2Bäti= 
feinät oraat tctjtäroät fiffi forfciffi, ettei Ijeroofet raot niiben pti pottia 
toifianfa, mutta raoiraat tuitenfin rtäfjbä toifenfa. ©cinälaubat oraat 
tjöptättäraät fiteiffi ja niistä fefä patfaista oraat tafoitettaraat faiffi 
färmät, ettei tjeroofet raoi fatuttaa itfeään niitjin. huoria fjcroofia 
ja  raarfatammoja raarten pitää taittaa eritpifiä titaroia farfinoita, joisfa 
ne faaraat roapaasti tiitfua.

^itttuuriroien mätiin pitää jättää titaraat fäptäroät, että niisfä 
on mufaroa tjeroofia tiifutelta. SBaljaita raarten on paras laittaa 
eritpinen fiuonc.

© o i m e t  pitää olla titaraat ja ppöreäpotpaifet. 9tiitä ci faa 
afettaa forfeammatte tuin 1 metri lattiasta, ettei tjeroofen tarmitfe 
fpöbeSfään fotjottaa päätään liian forfealte. Soim ct rooibaan tctjbä 
joto puusta, firaestä tai rauhasta. Äiroi* ja rautafoimct pibetään 
parempina tuin puufoimet, fittä niitä on Ejetpompi pitää puhtaina ja 
puufoimia tottumat nuoret tjeroofet fitä paitfe helposti pureffimaan.

§ ä f f i ,  josta forfirailjaa fpötctään, raoipi olla joto roaafafuora 
taf)i ppstpsfä. KummaSfafaan tapauffcsfa ei fitä faa afettaa liian 
forfealte. ^efjutuufut, joibcn fautta Reiniä pubotetaan roinnittä, pitää 
olla tjproin tarfat, ettei niiben fautta fpnnp raetoa. ^ktras otifi, ettei 
tältäifia tuuffuja fäptettäifi ottenfaan, roaan että heinät pubotettaifiin 
pt)bestä ainoasta aufosta critpifeen retjuljuoneefeen, josta fitten jaet= 
taifiin tjeroofille. —  £>eroonen f i bot t af oon pitttuufeen fitcn, että fittä 
on niin paljon fuin mafjbottista roapautta ja tilaa tiiffua.

S B ä lifa tto  tallisfa pitää olta tiirais ja tarffa, ettei tomua ja 
tjeinänfiemeniä pääfe roarifemaan roinnittä tjeroosten päätie, joten niitä 
on roaifea pitää puhtaina, ©itäpaitfi jos roätifatto on tarraa, pitaan:
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tumat roinnillä fäilpietpt Ijeinät tallista nouferoista fiöprpistä ja fetm 
moista tallia on mpöstin roaifea pitää lämpöifenä.

O  ro c t oroat afetettaroat fiten, ettei niiben lautta fpnnt) roetoa. 
■Jte fopii tetjbä foto päätti tafji ftroufeinään aina fen mutaan, onfo 
tallisfa taffi talit pffi riroi pilttuita, la i t t i  oroet pitää laittaa ulos* 
päin aroattaroiffi ja etenfin fuuremmisfa talleisfa fopii fäpttää faffi= 
puolifia oroia. SJtuuten pitää oroet olla tilaroat ja oroien pielet pmpp» 
räifet, ettei fjeroofet niisfä louffaa itfeään.

h allin  läl)eifpt)besfä pitäifi olla erityinen aitaus, fofjon roarfat 
ja  nuoret tjeroofet aina fopiroilla ilmoilla olifiroat lasfettaroat raittiisfa 
itmasfa jaloittelemaan.



SiiltS ofoslo.

^etoofen taudit.
S£aubifjt eli fairaubeffi [anotaan fcllaista tilaa, jolloin elinten 

toiminta ruutniisfa tapahtuu niin epäfäännöllifesti, että eläin fiitä 
färfii. [Rpljtpesfä parantamaan [airosta eläintä on lieioofentjoitajan 
enfif[i otettaioa felroille tau b in  f 9 9  ja je on foetettama poistaa niin 
pian tuin maljbotlista. £amaltifimmista taubin [pistä mainittafoon 
loutfaantuminen, roilustuminen, [opimaton ruota, fjuono Ejoito, epä= 
mufaroat tallit [efä nuo paljon tuljoa aitaan faamat taubinntiöt eli 
bafteerit. ©itä paitfe on parantumifen onnistumifen roälttämättömänä 
ehtona, että moibaan roarmuubella määrätä, mitä tauti milloinfin on 
olemasfa. S£ätä marten on otettaioa [eliöille ta u b in  o ireet eli tuti- 
n u sm e rfit , joista tarfalla filtnällä ja ljuotellifelta tarfastuffella iooi= 
baan päättää [efä taubin laatu että tnpiis [en paiffa. Utfonaifia 
tauteja [euraaioat tunnusmerfit omat ufemmiten Ejclpot huomata [efä 
luotettaioammat tuin [ifällisten tautien oireet, jonfa touoffi jätfim= 
mäifet tartoitferoatfin perusteellifempaa tutfimusta.

©n[immäi[ef[i moibaan tarfastaa onfo pernojen ruumiisfa fuu= 
m että , jota feuraa ufeampia tauteja, mutta etenfin tarttumia tauteja. 
SEuume määrätään tartastamalla ruumiin lämpöä peräfuoleen tpön* 
netpllä lämpömittarilla. Äofjtuullincn lämpö on 38° 6 , mutta rooipi 
josfus nousta määrättä 3 9 ,5 °, jota mastoin 41° lämpömäärä on roaa= 
rallinen ja tarroitfee erityistä hoitoa.
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£ätnän jätteen tarfastetaan ru u a n fu la tu s= e lim e t, jolloin 
otetaan huomioon ruofahalu, ruuan puresfeleminen ja nieleminen fefä 
fuoliston liitteet, joiben fäännöllifpps faabaan jehuille fuuntelemalla 
fupeiben fotjbalta törmällä. Sannan laatu on rnpös tärfeä. lyos 
fuoliston liitteet omat liian nopeat, niin on lanta pehmeätä, puuroa 
maista, jota mastoin loma ja limainen lanta ajoittaa melttoutta fuo= 
liston liiffeisfä.

^uono ruofaljalu ei joljbu pffistään ruuanfu(atuS=elinten limuista, 
maan mpösfin muista taubeista, tulen mauljfoubesta p. m. häiriöistä 
airooisfa. 3>oS ruuan puresteleminen on epäfäännöllinen, niin ofoittaa 
fe tnclfein aina, että Ijampaisfa on jofu mitä. Nieleminen taas on 
roaifea talji josfus airoan maljboton, jos tjemoncn jairaStaa jofo fan= 
giStuStautia tahi nielntuteljbuSta.

S itten  fiirrptään tarfastamaan h e n g ity se lim iä , jolloin on 
etupääsfä fiinnitettäroä huomiota hcngitytfen nopeuteen. Serme f)eroonen 
hengittää 8 — 12 fcrtaa; minutisfa, mutta jos l)engitps=elimet omat 
epäfunnosfa, niin tapahtuu hengittäminen paljon nopeammin. IjM tfi 
tätä on fitäpaitji tarfastettaroa, jos eläin psfii ja jos jieramista muotoa 
märtää, merta tahi rehun jäännöffiä.

S B e r c n f ie r t  o f u itu a  tarfastcttaesfa tutfitaan fuoncntpfntpStä, 
jota faabaan paraiten jehuille focttclemalla roafemman alaleuan luun 
fijäpuolctla fulfemaa roaltimofuonta. Stermeen orihemofen juoni lyöpi 
minutisfa 2 8 — 32 fcrtaa ja tamman fefä malafan 30 — 40 fcrtaa.

3oSfuS on mpös tarpeen tuttia m irtfas  ja j i i to S = c lim iä . 
SBirtfan paljous moipt olla jofo juurempi tai pienempi fuin luon= 
nollijisfa oloisfa ja jen märi fefä laatu moimat olla hpmin muttuneet, 
joten näistä feifoista moipi mähemmänfin perehtynyt näfjbä fpfpmgf* 
fesfä olemien elinten oleman epäfunnosfa.

Sopuffi tarfastctaan ruumiisfa n ä fy m ä if tä  lim a fa tm o ja , fillä 
ne jifällijen taubin luallitesfa muuttumat aina märiltään jofo feller= 
täroifji tahi tummiffi ja niiben pintaan ilmestyy raffoja ja (jaamoja.

Säällä tamalla felmille jaatujen tunnusmerffien aroulla on jitten 
foetettaroa ratfaista taubin laatu. 2>os on fyfymyffesfä jofu mai=
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feampi tauti, niin on parasta aina tääntpä eläintääfärin puoleen. 
•Ainoastaan helpompia ja  liproin tunnettuja tauteja on rptibpttäroä 
Ufe parantamaan. -JBisfään tapauffcSfa ei foroi fäpttää oppimattomia 
„puosfareita", fillä ne teferoät ujeimmiten enemmän roaljinfoa tuin 
Bpötpä.

SJtitä p a ra n ta tn ife e n  tulee, niin on muistettaraa, että löptpp 
ufeita fellaifiafin tauteja, jotta paranemat ilman lääfteitä ruumiin 
omien toimintojen tautta ja että lääfteiben tarfoituS on ainoastaan 
auttaa ruumiin elinten toimintoja. £>proin juuresta mertitpfjeStä paras 
nemifclle on, että fipeän eläimen fjoito on faifinpuolin fjproä. STalti, 
joSfa jairaSta Uroosta pibetään, on olema niin tartoituffen mutainen 
tuin fuinfin, ruofa fefä ruoffiminen omat järjeStettämät jopimalla 
taroaEa ja , jos taubin laatu maatii, fieroonen on pibettäraä roapaana 
tpöstä. ©illoin fun lääfteiben antaminen tulee tarpeeEifeffi, on tar= 
fasti otettama felroille niiben roaifutuS ja miEoinfaan ei foroi fäpttää 
ujeampia lääfteitä pl)t’aifaa.

©ifäBifiä lääfteitä moibaan antaa jofo ruuan ja juoman fansfa 
talji panna ne fuorastaan juutun, ©icramien tautta ci foroi fosfaan 
antaa lääfteitä, fiEä fiBoin rooiroat ne joutua Ijenfitorroeen ja feul)« 
foil)in; fama roaara on tarjolla, jos fuun tautta lääfteitä antaesfa 
nostetaan Ijeroofen päätä liian paljon plöspäin, jolloin nieleminen 
fäppi roaifeaffi. ^Säätä ei fiis faa nostaa forfeammaEe tuin roaafa= 
fuoraan afentoon. Sääffect fopii paraiten antaa Ejeroofillc fiinteäsfä 
muoboSfa. © itä paitfe on muistettaroa, ettei fäptetä liian rooimaf* 
taita lääfteitä eitä liian fuuria annoffia. StuoriEe Ejeroofille on aina 
fäptettäroä pienempiä annoffia tuin täpfifaSrouifiBe.

9tpl)tpeSfämme Ipfjpesti tefemään felfoa pernojen tärfeimmistä 
taubeista fopii ne jataa faljteen rpfpnään, nimittäin u lfo n a ife t  ja 
f i fä l l i f e t .  ©bellifiin luetaan ne taubit, jotta efiintproät ruumiin pin« 
naEa talli airoan fen alla talji mpös jäfenisfä; jälfimmäifiin taas 
fuuluroat ruumiin onteloisfa taroattaroat taubit.
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U K o n a i f c t tuubit .

£ u le l jb u s . Itlfonaifiin ruumiimofiin ilmestyt) ufein louffaan* 
tumifesta, roilustumifesta taty muista tyistci tulefjbuffia, joilla fäfi- 
tetään feHaiSta firoulloista tilaa, jota feuraa roifaantuneiben juonien 
meltostuinifesta ja tiiallifen meren tunfcutumifeSta juoniin, tä lla in en  
tauti on Ijelppo huomata, fillä lipeä paiffa tuntuu tuumalta ja aralta 
fefä näpttää ujeimmiten pöhöttyneeltä. Smlefjbufjet moimat päättyä eri 
tamalla. Sosfus tajaantumat ja  fiäiroiäroät ne roäfjitellen, josfus taas 
foroettuu fipeä paiffa ja fityen muobostuu jonfinmoinen fasroain, jota 
rooipi olla fjproinfin määrällinen, jos fe fattuu niroelett foljtaan. 2Bai* 
feammisfa tapauffisfa muobostuu lipeään paiffaan märfää, jofa juo* 
tuifisfa oloisfa tunfeutuu elimen pinnalle jpntyneen Ijaaman fautta 
ulos, mutta josfus moipi fe mpös jefoittua mereen ja faapi aitaan 
roerenmprtytyffen.

Ipeti huomattua on tulemusta jaataroa tafaantumaan. © itä  
roarten on lipeän paifan ympärillä pibettäroä tylrniä fääreitä. 3oS  
tälläifiä fääreitä on maifea jaaba pqfpmään, niin filloiu jopii täyttää 
famesta, etifasta ja roebestä tehtyä fefoituSta, jota hierotaan fairaafert 
paiffaan. Sääljbpttämiä fääreitä ei fuitenfaan jorot täyttää fauatt, 
fillä ne rooiroat Ihastuttaa liiaffi meren fulfua, jonfa rouoffi niibett 
ajemaSta ottEitt jonfun ajan fuluttua fäytettäroä lämpimiä hauteita 
taf)i mpösfin ^erottama fipeätä paiffaa. jo lle i tautia näillä feinoilta 
jaaba perääntymään, niin filloin jopii täyttää mäfcroiä rooiteita efim. 
Espanjan färpäsrooibetta. -Jtäilläfään ei ajettuma fuitenfaan aina 
fatoa ja filloin rooibaan olla roarmat, että jairaafeen paiffaan tuuo= 
bostuu märfää. Stätä märän muobostumista on filloin ebistettäroä 
jofo lämpimillä Rauleilla talji hieromalla. S itten  fttn paife tuntuu 
Ijpmitt pehmeällä, rooibaan fe autoista, mutta je on tetjtäroä Ijproin 
roaroroaijesti, ettei jämällä mifuuteta juonia, paljetta aroatesja fyn= 
tynpt haaroa on muutama ferta päiroäsfä pestämä jofo farboolimebellä 
taf)i fublimaattiliurooffella.
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^ a a ic a t  faaroat nlfitnfa taroallifcsti touffaantumifcn tatji muun 
ulfonaifen roaifutuffen lautta, mutta rooiroat josfus olla tautienfin 
tuottamia, kuoreet (jaaroat tuottamat tipua eläimelle ja rouotamat 
taroallifcsti roerta. SÖäfjäifetfin laamat rooiroat josfus tulla roaaraU 
tififfi, fillä niiben tantta faattaa ruumiifeeit tunfeutua Iitaa, t). m. 
roafjingoltifia aineita; juuret tjaaroat taas rooiroat olla roafjingollifia 
meren rouobon täfjben. kuoreet Ejaaroat paranemat taroallifcsti fjyroin 
pian, jos ne pibetään puhtaina fa ommellaan tiinni, jota raastoin 
tiinni ompelemattomat teferoät taroallifeSti märtää fa pyfyroät fauent= 
min anti. Gnfimmäifenä työnä fjaaroan parantumifesfa on meren* 
rouobon latfauttaminen, jota fäypi paraiten päinfä fylmien fääreibeu 
aroulla> fillä fylmtjys Ejyybyttää meren, ©en jälteen pudistetaan 
liaaroa Jyrein tarfasti ja pestään miebolla farbootiroebella tatji fu6li= 
maattitiurootfella. Suuremmat Ijaaroat ommellaan fitten puhtaalla ritj* 
malta ja erityifesti fitä roarten laitetuilla neuloilla ja fibotaan tiinni 
farbootiroeteen fastetuilla puumuleilla ja liinaifella roaatteella, joita 
fääreitä foStutetaan filloin tällöin. 3oS tjaaroa on fellaifesfa paifaSfa, 
ettei fiinä pyfy fääreet, niin on fitä pestäroä jota päiroä lämpöifeEä 
roebellä ja ljuutjbeltaroa fubtimaatti- tai tarbootiroebellä. £mufjtomifen 
jälteen fopii myös riputella tjaaroaan joboformijautjoa. 3oS tjaaroa 
tulee märätte, niin filloin on pibcttäroä fjuolta, että märfä pääfee 
juoffemaan pois. 3)lcenfä on ^aarooja, olfootpa maitta pienempiäfin, 
tjoibcttaroa IjuolellifeSti, fillä niiben tantta rooiroat tarttumien tautien 
fietnenet päästä fefaantumaau mereen, ja fitä paitfe rooiroat ne faaba 
aitaan muitafin roaarallifia tauteja, futen fuumetta, fangistustautia, 
roerenmyrfytystä y. m.

SSaljaat rooiroat myös josfus painaa eli lyöttää fjeroofeen tjaa* 
rooja fefä ajoffia eli paifumia. Syynä täfjän on jofo roaljaiben fopi* 
mattomuuS tafji itjon fetä roaljaiben lifaifuuS tatji myösfin tjeroofen 
runfas Ijiestyminen. Eriten fyntyneitä aroonaifia [jaarooja on Ejoibet= 
taroa futen taroatlifista tjaarooista on janottu, mutta paifumat oroat 
aroattaroat roeitfellä. komien ja fuurempien-paifumien fjoito on fui= 
tentin jätettäroä eläinläätärin teljtäroäffi. 2;ämmöifet mammat roätjen*
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tciroät aina fjeroofen tgöfgfpä Ja tcferoät joSfuS pernojen fpfencmättö= 
mäffifin tpöfjön, ion!a täijben niibcn fpntpmistä olifi foetettaroa roälttää. 
© itä roarten olifi aina M ielin Ijeroofelle laitettapa täqfin fopiroat 
paljaat ja fjeroofcn if)o olifi aina pibcttäroä puhtaana. Sänften fifä= 
puolella fopifi rasfaasfa tpösfä oleioille Ijeroofitle panna fjuopalerop, 
jota tefee länget pefimeämmiffi ja  fitcn jafaantuu paino (jcroofen me* 
täesfä tafaifemmin.

fftp rjä ljtp m ä eli reroäljbps. pernojen tuisfaljtuesfa talji muu* 
ten liiallifeSta rafituffeSta poipat luut joSfain niroelesfä joutua pois 
paifoiltaan ja fiHoin Janotaan, että jalfa on nprjäl)täm)t. Säällä 
lamoin nprjäfjtänpt luu menee ufeimmiten itfeStään peitoilleen, mutta 
rooipi joSfuS jääbäfin luonnottomaan afentoonfa. ©bellifesfä tapaus 
fcsfa paranee mamma taroallifesti jotenfin l)elpo§ti, fun maan Ijerooncn 
pibetään jonfun aitaa roapaana trjöötä ja fun fipeän nimelcn päällä 
tuumuuben poistamifcffi pibetään fplmiä fääreitä. SBäferoillä moi: 
teillä futen fanroerttiöljpllä ja mäfimiinalla rooiteleminen on mpösfin 
tarpeellista, jos mamma näpttää enemmän fjaitallifelta. S iin ä  tapaili 
fesfa, että luu on läljtenpt fotonaan pois paifoiltaan, rooipi Ijeroonen 
tusfin ollenfaan liifuttaa fipeätä nimeltään ja fellainen mifa on turoin 
maifea parantaa. 9fprjä()täni)t luu on enfiffi faatettaroa paifoilleen, 
mutta fe on ufeammisfa tapauffisfa maifea tef)bä ilman eläinlääfärin 
apua, jonfa Ijoibettaroaffi fjeroonen filloin muutenfin fopii jättää.

S a p a a n tu m in e n  eli lam an IJalroauS on lapaniroeleen npr* 
jäl)tt)minen, jota huomataan fiitä, että fieroonen tusfin ollenfaan rooipi 
nostaa jalfaanfa plöspäin ja että jalfa aStueSfa menee ulospäin. £ ä tä  
roifaa on fjproiu maifea parantaa, mutta faifeffi onneffi onfin fe f)ar= 
minainen. föproin taroallinen fananparfi „f)eroonen on lapaantunut" 
on ufeimmisfa tapauffisfta määrä ja ft)t) fjeroofen liiffaamifeen on 
filloin taroallifesti faroiosfa. SBanfjoilla l)cmofilla fcfä muutenfin fopi= 
mattomien läntien ja pitfällifen ontumifen tafia fuimcttumat joSfuS 
lapalifjaffet ja filloin auttaa taroallifesti moimafas Ijierominen ja roäfe* 
mät moitect.
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O n tu m in en  eli l i i f fa a m in e n  rooipi olla feurauffena ufeim* 
mistä critaifista roioista raajoissa. Ufein on roaifea näljbä, mitä 
jalfaa Ijeroonen tiiffaa ja mitä on fijijnä ontumifeen. 9tämä rnolern* 
mat feifat omat fuitenfin otettamat tarfasti fetroillc, ennen fun raitaa 
fäpbään parantamaan, ©tujalfaanfa ontucsfaan fäästää Ijeroonen 
fipeätä jalfaanfa ja astuesfaan fen päälle toljottaa päätään ja fau* 
laanfa plöspäin. ainoastaan toinen etujalfa on fipeä, niin [illoin 
ojentaa Ijeroonen fen paifallaan feifoeSfaan eteenpäin ja nojaa terroettä 
jalfaa mastaan; mutta jos molemmat etujalat oraat fipeät, niin [illoin 
rauorottelee fe molempia jalfoja ja (pitää tafajalat etäälle maljan alle. 
3oS Ijeroonen ontuu ijljtä tafajalfaa, niin fe fcifoesfaan jofo afettaa 
fen toifen jalan eteen talji tairouttaa rouoljisniroeltä fiten, että ainoas* 
taan faroion etureuna tapaa maahan. SoS taas molemmat tafajalat 
oraat fipeät, niin rauorottelee Ijcraonen niitä ufcasti feifocsfaan ja 
frjffää ruumistanfa eteenpäin, jolloin etujalat tulemat etäälle maljan 
alle. Sfipeätä paiffaa ctfittäcsfä on enfin tarfaStettaraa faraio, [itiä 
fiinä roiat ufeimmiten löijtproät.

SSefis  ilm a* ja ra e rip a tit, joiffi fanfan fesfuubesfa ijtcifeSti 
futfutaan liiallifesta niroelneSteeStä niroelien fofjballe muoboStuneita 
pötjöttijmiä eli pahoja, oraat Ijijroin ijleifiä fjeraofilla etenfin rouofjis* 
niraelisfä. Pätnä [aaraat alfunfa liiallifesta rafituffeSta ja racltoilla 
tjeraofitla on eritijinen taipumus näifjin. pieenfä rijljbijtään niitä 
parantamaan raasta fitloin, fun Ijeroonen rupeaa liiffaamaan, jofa 
fuitenfin tapaljtuu fjrjroin fjarrooin. parantaminen on toimitettaroa 
fjieromalla ja roäferoillä rooiteilla, mutta niiben aroaaminen on roaa* 
raitista.

S u u p a tt i  on mrjösfin fnjroin ijleinen mamma fjeraofisfa, mutta 
fe cfiintijij ainoastaan finttuniraelesfä. £äm ä faa alfunfa mjrjäljttj* 
mifestä, rafituffeSta tj. m. ©tentin Ijeiffojalfaifet (jeraofet faaroat Ejels 
posti tälläifen roian ja tämmöinen taipumus nätjttää fulferaan perin* 
tönä, jonfa rouoffi pattijalfaifia fjcroofia ei fopifi färjttää fiitoffeen. 
Suupatti fefjitttjij Ijijroin fjitaasti ja fitä fcuraa taroallifesti pitfältinen 
ontuminen. 3osfuS eiroät pattijaifaifet Ijeiuofct fuitenfaan onnu muut*
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toin fnin ajoon läfjtiesfä. Seit täEjben onfin {(emosta ostaesfa otettuina 
tarfasti jclroille, outo pattia olemasfa roai ei. £ ä tä  roarten nostetaan 
epäiltyjen alainen jaifa ylös ja  pibetään foufistettuna muutama 
minuutti. S itten  fieti jalan lasfettua annetaan pernojen juosta ja 
jos patti on olemasfa, niin ontuu lieroonen ainafin enfimmäifillä 
aateleilla.

£äm än mamman parantaminen on tyyniin roaifea. £äyfin  ter* 
meeffi ei jalfaa jaaba olfenfaatt, fillä josfin ontuminen fatoaa, niin 
että fjeiuonen tulee fyfeneroäffi työtyön, niin jälelle jääpi fuitenfin luu* 
patyta fintun fijäpuolellc merfiffi tuubista. ©nfimmäifenä etytona, jos 
aijotaan parantamifcsfa mäl)äufään onnistua, on, että tyeroofen anne* 
taan feijoa paifallaan 5 — 6 roiiffoa, josfus fauroemminfin. Sääffeinä 
on fäytettäroä tyyniin roäferoiä rooiteita fefä myösfin tuumaa rautaa. 
9läiben molempien täyttäminen on fuitenfin fiffi roaifcata ja roaaral* 
lista, että on paras fääntyä eläinlääfäriit puoleen fyfymällä neurooa 
ttiiben fäyttämijeen.

^ ä n is p a t t i  eli f in ttu p a E jfa  on pieni forocttuma fintun tafa* 
puolesfa. S e ; moipi olla jofo pcrittämä talji myösfin fyntyä louf* 
faantumifesta, jos tycroonen potfii jotain fornaa efincttä raostaan. 
3älfimmäifeSfä tapaufjesfa tuletyturoat jänteet finttuniroelesjä ja foroet* 
tumat lopuffi. Jarm oin tyeroonen liiffaa tälläijeSta roiasta ja fitä 
pibetäänfin ainoastaan fauneuSroirtyeenä. 3oS tätä mammaa tatybo* 
taan parantaa, niin on alusfa, filloin fun tuletybuSta mielä on, tyau* 
bottama fylmillä fääreillä ja ficten rooibellaan mäfemillä rooiteilla efim. 
©Spaitjan färpäsmoitcella.

Sosfus ontuu tycroonen tafajalfaanfa ilman näfymäistä fyytä; 
filloin janotaan tycroojella oleman n ä fy m ä tö n  p a tti, tämmöinen 
mamma, jofa on parantumaton, jotytuu fiitä, että nimelneste finttu* 
nimelesfä on fuimunut.

S a i n a l o f ä s n ä f f i  eli E )o ffip a fjfa ffi janotaan fyynärpäätyän 
ilmestyroää ajettumaa, jofa jaa alfunfa jiitä, että fentjän l)offi tatyi 
faroio eläimen maatesfa painaa fyynärnimeten yläpuolella olemaa ilma* 
fäffiä, talli myös jiitä että lieroonen jaa maata atytaasfa pitttuusfa
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ja epätafaifelta lattialla ilman pentuja. Sllusfa on tämä ajettuma 
fotoa, fuuma ja Ijellä, mntta muuttuu muutaman pöiraän päästä pcfp 
meäffi, fetlertämää nestettä fifältäraäffi paljfaffi. SBasta ilmestpnpttä 
fjoffipaljfaa on Ijaubottaroa fplmillä fäärcillä fefä fjierottaroa jofo tär* 
pätillä tal)i S a t  fan fuotoalla. SJtutta jos fe ejjtii uuhelleen forocttua, 
niin on fe poistettaioa polttorauballa, jota tijö on mieluimmin jätetä 
tämä eläinlääfärin tcljtäraäffi.

£ a ir o u tu s jä n te e n  tuteE jbus. Siiallifesta rafituffesta fefä 
mpös louffaantumifesta p. m. fppstä tulehtuu ufein fjeraofilla elu= 
jalan tairoutusjänne. 3“ämä mamma panee pernojen liiffaamaan ja 
feistesfaan pitää Ijeroonen fipua mälttääffecn polmianfa foufusfa. §prain 
fyoibettuna paranee tämä mifa josfus, mutta ufein pitfistpp fe ja 
roetää tairoutusjänteen fotoon, jolloin Ijeraosta fanotaan tprmäjalfais 
feffi. ^arannusfeinoina on alusfa, jolloin jänne tuntuu tuumalta ja 
hellältä, fäptettäraä fplmiä fääreitä ja puristamia fiteitä. 9Jtpöl)em= 
min on fäptettäraä roäferoiä rooiteita, joiben fäpttämifeen on paras 
fpfpä neuraoa eläinlääfäriltä.

S u u fa s m a n n a if ia  ilmestpp ufein fjemofilla fefä etufäären fifä= 
puolelle että mpösfin ruununimeteen. SlluSfa panemat nämä mammat 
fjemofett ontumaan, mutta ontuminen laffaa taroallifesti, fun faSmaU 
met eljtiraät tuutua. Siäiben parantaminen on pleenfä Ijproin maitoa 
ja  parantamifen tarfoituffena onfin pääafialtifcsti olema fasmainten 
luubuttaminen.

3 | o fa S m a n n a ife t  eli fp p lä t  oraat mpös pleifiä Ijeraofisfa. 
Sllfunfa rooimat nämä faaba monesta fppstä futen roerifuonien tut= 
feutumifesta ja  fatfeamifesta, kaarnoista p. m. Saabultaan omat tie 
faljta la jia : tuimia ja märfiä, Uljatnaifia. SBiimcmainituiSta juoffee 
taraaUifeSti paf)anf)ajuista märfää ja ne omat merifen näföiftä. 9)lei= 
finä parannusfeinoina fäptetään fpömpttämiä aineita, polttamista ja 
leiffaamista. SeiffauSta ei fuitenfaan foroi teljbä liian aifaftn, fillä 
fiHoin rooipi fttä feurata runfas roerenrouoto ja faSmaimet fitä paitfe 
raoiroat leiffauffen perästä fasroaa ^cti uuhelleen.
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■Kirot eli rou of)isruol)tu m a ilmestyy ufein etenfin liljaroien 
ja  paltaitaan feiforoien £)erooSten jalfoiljiu. Syyn ä fiiljen taroalUfeöti 
oroat fylmyys, fosteus tafji tifaifuus. 9llfunfa faa tämä tauti fiten, 
että it)o rouofjisniroelen tafapuolesfa fuumenec, Ijeltyy fefä ufein myös 
ajettuu. Sontiin päiroätt perästä ilmestyy näljän pinnalle pieniä 
raffuloita, jotta fifältäroät fellertäroää roiSroaa. Käiben raffuloiben 
puhjettua fyntyy iljoon poifittaifia fjaarooja, jotta ufeimmiten peittyroät 
ruroclla, joitta alta rouotaa märtää.

2Buoljisruof)tuma tuottaa Ijeroofetle fuurta tipua fefä melfein 
aina ontumista, ©stääffeen tämän taubirt fyntymistä olifi Ijcroofen 
jalat aina pibettäroä fuiroina ja puhtaina; f)eroofen alla olifi aina 
pibettäroä fuiroia pentuja ja  märät fuiroiffeet olifi aina roailjbettaroa 
uufiin. hiljainen työ ja fol)tuuttinen liifunto oroat myös teljoffaita 
feinoja taubin roälttämifeffi, jota raastoin fiiroaS liifunto ja fiitä jol)= 
turoa liiallinen Irtoaminen ebistäroät fitä. S itten  fun tauti terran 
on ilmestynyt, on fitä foetettaroa parantaa mitä tarfimmalla Ijoibolta, 
fillä muuten rooipi fe uufia jonfun ajan fuluttna ja  foroetuttaa foto: 
naan näljän rouotjifesfa, jolioit roielä lifäffi rooipi josfus ilmestyä fyaU 
taltifia fasroannaifia. ©nfimmäifenä työnä parantamifesfa olifi luon* 
nollifesti fiitjtynecn ruumiin lämmön roäljentäminen, mutta tätjän tar= 
foituffeen ei foroi täyttää fylmää mettä, fiitä tämä tauti ei yleenfä 
ftebä mettä. S e n  täEjben pestäänfin alusfa fipeä paiffa puf)taaffi 
roäfjällä määrällä haaleaa reettä ja pibetään fitten tuimana ja  läm= 
pimäitä. SSTätä roarten tiputellaan fiifjen jotain jauljoa efim. tärffe= 
ly S* tafji roaifeimmisfa tapauffisfa joboformijauljoa ja fitten fääri= 
tään rouoljifen ympärille puhtaita tappuroita, jotta muutetaan Ejeti fun 
oroat tulleet fosteiffi. Sittenfun fjaaroat oroat fuiroaneet ja niiben 
päälle muobostunut rupea, rooibaan täyttää rasroaifia rooiteita, futen 
finffifalroaa, Saffan  fuopaa ja roafeliinia. Sam aan tarfoituffeen täy= 
tetään myös feosta, josfa on 100 ofaa roafeliinia ja  5 ofaa farboolu 
fiappoa, fefä myös joboformista ja roafeliinista roalmistettua rooibetta. 
kaarnojen rupia fopii filloin tällöin pestä fienellä ja haalealta rocbellä, 
mutta fjeti pefemifen jälteen oroat fjaaroat fuiroattaroat fjyroin tarfasti,
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fillö futeit mainittiin maifuttaa roefi hoitallijesti, jos fe jaa jääbä haa* 
moiljin. $ejemifen jätteen on fipeä paiffa uubetteen rooibettama joltain 
rasroalla ja ympärille pannaan tappuroita.

jjosfus noufee rimi imioEjisnitueten yläpuolelleen. S e  on aina 
famaa laatua tuin nmotjiöruotjtumafin ja on fiis fjoibettaroa jämättä 
tapaa.

S y y t jd tn ä  eli fa p i jofo faapi alfunfa litaifuubeSta ja iljon 
huolimattomasta IjoiboSta tahi moipi fe myöstin fyntyä pienien ifjosja 
olemien elämien roaifutufjeSta. £äm ä tauti ilmenee fiten, että herooneit 
rupeaa hautaamaan itjeään pitttuun patfaita mastaan ja  ihosta jofo 
lähtee irti fuomumaista hiljetä tahi fiihen foljoaa pieniä näppylöitä, 
jotta puhfeamat ja ruroetturoat. 2M emmiSfa tapauffisfa on tauti 
tarttumaista, jonta tähben fe on foetettama heti parantaa. STätä 
roartcn’ on puhtaus roälttämätön ehto. ^eroonen on pestämä jota 
paitasta jofo freoliiniroebellä tahi roebellä ja S a ija n  juomalla; SBenä* 
jän tupafasta teitettyä mettä on myös ujein täytetty meneStytfellä. 
pilttuu jefä roaljaat omat myös tarfasti puhbistettaroat ja jitä mar= 
ten fopii täyttää tuumaa tut)Ealipeätä tahi tlooritalffia.

S a f i f u o la f  fi futjutaan fitalaen fohoamista eli ajettumista. Syynä 
tähän on jofu tauti tahi tjeiffouS ruuanfutatuS*elimiSfä, eitä je ole 
mitään erityinen tauti, tuten yleifesti luullaan. S e  ei estä lyömistä 
eitä juomista, jonta muotji on tarpeetonta lafifuolaa puhEaifetnatla 
tahi h io m alla  foettaa parantaa helojen huonoa ruofatjalua. S itä  
mastoin on otettaroa felmillc oifca tauti, jonta parannettua myöstin 
latifuola itfestään fatoaa.

^ a m m a s m ito ja  taroataan ujein hcroofisfa. 9te huomataan 
huonosta ruotahatusta fetä cpäjäännötlijeStä ruuan puretfimifeSta. 
Syynä näihin on jofo hompaiben epäfäännöEinen tutuminen tahi 
taubit hampaisfa. tjjampaifiin muobostuneet teräroät färmät ja färjet 
rooibaan poistaa hontaamalta fitä marten taitetulta rauhalla tahi 
myöstin maromaifesti huilaamalla taltalla. SBarjinaifet hammaStaubit 
omat jätettäroät eläinlääfärin hoibettamiffi.
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S u u  Hu n ja ru o ta to rm ecn  tarttuu josfus outoja cfineitä, joita 
Heroonen et jaa itfestään poistumaan ja  jotta estämät pernojen fpö* 
mistä ja  jäämät aitaan finou eli fplen rouotamista juusto. STätEäi- 
fesfä tapautfesfa on enjin juu tutfittaroa tarfasti ja irroitcttaroa (jätin 
paiben mätiin tatji muuanne matjboltifeSti tarttuneet cfineet. 3>oS taas 
ruofatorroeen on tarttunut ruotaa tat)i muuta, niin fittoin on Hcmo* 
jeHe enfitfi tarjottaroa mettä, jonta mutana ruofatutfo tamaltifesti 
painuu alas. ©Hei tämä auta, niin on faabcttama juutun jotain 
öljt)ä tat)i mpös painettaroa tutfo atas rottinfitepittä, jonta päähän 
jibotaan fieni.

S ilm ä tu te H b u s  jaa tamaltifesti altunja louftaantumifesta talji 
fen fautta, että jilmään on pääsfpt Iitaa, ©nfiffi on pufjbistcttaroa 
jitmä, jos jinne on jotain rostaa joutunut ja fitten foetetaan poistaa 
tule£)buS jiten, että jibotaan jitmän pläpuolelle fuitfiin riippumaan 
IgijipoebeSfä taSteltu liinariepu ta[)i jäällä täytetty pieni tastumainen 
jätti. Säällä tamoin mcnetellesjä paranee jilmä tamaltifesti muuta* 
misfa päimisfä. ©nempiin toimenpiteijiin tämän aran ja tärfeän 
elimen parantamifefji ei ilman eläinläätärin neurooa foroi rytjtyä.

E  a mi o n mi at luetaan laitti ybteifesti ultonaifiin tauteihin, maitta 
ufeat niistä oroatfin famiott jifäojisfa. Austin mitään oja pernojen 
ruumiisfa on niin ujein ja niin monenlaisten tautien alainen tuin 
tamiot. Suonnoltifcna jppnä täljän on, että faroiot Homojen liiffuesja 
tornilla epätajaijitla teillä tärätjbpSten ja  louffaantumijien fautta jaa* 
mat faifenlaifia mammoja, mutta mietä fuuremmasja määräsjä l)ei- 
fontaroat niitä ja fpnnpttäroät niitjin tipuja puutteellinen Hoito ja 
jopimaton fengitps.

Silitä famion Hoitoon ja termeenä pitoon tulee, niin famio on 
aina pibettämä puHtaana ja fengitys on olema tarfoituffen mutainen. 
S itä  paitje on pibettämä Huolta, että famio pyfyrj foHtuullifen pety 
meäitä. 3o s fe pääfee tulemaan foroaffi ja Huuraaffi, niin jilloin 
joto annetaan Homojen feijoa jonfun aitaa roebesfä taHi jibotaan famion 
pmpärille fostea faroifääre. STcrroeellistä on mpösfitt, jos HerooSta pibe* 
tään fefätlä jonfun aitaa paljain jaloin fostealla niityllä. S itä  mastoin
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oraat laroioibcn rooitelcminen fonnalla ja fieroofen feif ottaminen [om 
nasfa [»orastaan roahingollifet laroion terroepbelle, filtä fonta Ejautoo 
ja turmelee laroioita.

^3arannuSfeinona ufeimmisfa laroion roioisfa täytetään pääafial* 
lifeSti tengitpStä, jonfa rouotfi fellatöten tautien fattuesfa ei tnilloim 
taan f omi itfe ruroeta niitä parantamaan, maan on täännpttäroä oppi= 
neen ja tohneenfa perehtyneen fieroofen tengittäjän puofeen. 3Baifcim= 
misfa tapautfisfa on fitä paitfc tytyttäroä eläinläätäriltä neurooa.

©i fäl l i f e t  taubit .

Slirootutehbu s tofjtaa etenfin nuoria tieroofia. Sgpnä fiilien 
rooiroat olla liiallinen rafituS, fäifäljtymmen, roaiteaSti fularoa ruofa, 
ahtaat länget t). m. S a a ti ilmenee joto alaluloifuutena talli ufeitm 
miten tulifimpina rairoona. .öcrootien Ijaffaa päätään, pottii ja puree 
laiffea, mitä fiinni faapi. Sälläifen rairootohtautfen jälleen, lun rooi= 
mat oraat loppuneet, rauhoittuu fe roäf)äffi aitaa, mutta hurjuus palaa 
lohta uuhelleen. Silm ät oraat taroaltifcsti julmannätöifet ja roerifet.

3lirootulef)buS tappaa ufeimmiten hipuin pian, mutta rooipi mpöSs 
Iin pittittyä ja muuttuu [illoin hölmöroauhtoubetfi. Sosfus faattaa 
fe fuitenlin parantua.

S a irasta  heroosta on pibettäraä irrallaan roiileäsfä ja pehmeäsfä 
pailasfa, ettei fe rairaotesfaan rooi fatuttaa itfeään. jä ä h ä n  on 
roatettaroa tylmää mettä ja fifään on annettaroa ulostamia aineita 
tuten ©lauherin fuolaa, olfennuSfuolaa p. m. ,£>eti taubin ilmes= 
tyeSfä fopii mpöSfin isleä fuonta.

§ ö lm  öroauhlouS, jota ufeimmiten feitraa airootulehbuSta, 
ilmenee tyttyptenä ja roälinpitämättömpptenä. ^eroonen fpöpi (tytöin 
epäfäännöltifesti ja liilluu Ityroin tanleasti. Sam a tauti paranee 
harrooin, mutta rooipi joslus pitfittpä hproin lauan aitaa. Eplmät 
tääreet pään ympärillä ja ulostamat täälfeet fopiroat täsfälin taubisfa.

®ett)ouen. 7
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SDluuten on Sairasta eläintä pibettävä raittiissa ilanasfa ja niufalla 
ruualla.

£ a u la tu te f)b u s  eli fu r f fu ta u t i  ilmestyt) tavattifesti ityt’* 
aifaa päätaubin fansfa. SEauti alfaa fuumeella; itieleminen fägpi 
vaifcaffi, jonfa vuoffi tjeroonen jota pubottaa pureffitun ruuan ulos 
frntöta tal)i lasfee Sen pois fieramien fautta. ©gpnä tähän on nielun 
ja joSfuS nujös furfunpäänfin tulehtuminen. ^al)emmisfa tapauf= 
fisfa föEjifce hevonen fjengittäeöfään ja pitää päätään ojennettuna 
eteenpäin.

tjtyvästi h°i^ttuna paranee furffutauti verrattain tyfjpeSfä 
ajasfa, mutta furfunpään liiaffi tuleljtuesfa rooipi heponen tufehtua. 
Surfftta himotaan ulfoapäin tärpätillä i). m. fiihoittamitta aineilta ja 
furfun tgnpärillä pibetään lämpimiä fääreitä. ©ifällifien lääffeiben 
antamista on vältettävä, fillä fun fjevofen on vaifea niellä, niin 
voivat ne helposti joutua feuf)Eoif)in.

ä ä t a u t i, jofa ilmenee etupääsfä nuorisfa hevofisfa, on {tytöin 
tarttuva tauti ja faapi alfunfa erään taubin itiön vaifutuffeSta. 
3lluSfa ilmestyt) fuumetta, ruofattylu vähenee, hevonen psfii, rauhafet 
fitafuopasfa ajettuvat ja Sietämistä vuotaa märännäföistä nestettä. 
SEaubin tarttuvaiSuubcn tafia on päätautia Sairastava hevonen heti 
eroitettava terveistä ja Sitä on pibettävä lämpimässä tallisfa fefä 
ruofittava helposti Sulavilla rehuilta. Seuan alle ilmestyneitä ajotfia 
on hierottava tärpätillä tai ©alfan Juovalla ja niiben ptnpärille on 
Jännitettävä lämpimiä fääreitä. SEärpättiljöitypltä hautominen on 
mpösfin ofottautunut tchoifaffi parannuSfeinoffi. 2Tätä fäptettäeSfä 
menetellään Siten, että heinänfiemeniä feitetään josfaitt astiasfa ja 
niiben päälle faabetaan muutama lufifallinen tärpättiä. SEätnä feos 
pannaan fitten fäffiin, jofa fibotaan heioofen fuotion alle ja hevonen 
on täten pafotettu hengittämään fäfistä noufevia lämpimiä höprpjä. 
Stjoffcn on annettava jofo itfeStänfä aueta tahi on fe putjfaistava 
vasta  fitten, fun fe on tullut ftyroin pehmeäffi. ©ifällisten lääffeiben 
antaminen ci vaifuta mitään, päin vastoin voipi niistä olla haittaa.
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R u ija n  eli n e n ä E a ta rr in  oireet oioat jotenfin famanlaifet hiin 
päätaubinEin, paitfi että raufjafet teuraan alta eiraät ajetu pf)tä pation 
eiraätfä tee märEää. SCauti faapi ufeimtniten alfunfa homehtuneista, 
pötijäraistä heinistä fefa roiluStumifeSta. StaroallifeSti paranee tämä 
tauti itsestään, Eun maan Elmosta pibetään lämpimänä ja raittiista 
ilmasfa, mutta jos fe näyttää pitfistgroän, niin filloin fopii Eäpttää 
tärpättitiöprpjä lääfEeenä.

Ä eufjEotuteljbuS ilmestyy etupäässä heifoisfa Ijeroofisfa ja faa 
alEunfa roiluStumifeSta, huonosta ilmasta tatlisja ja pölyämistä t)ei= 
nisiä, igeroonen hengittää hyrain työläästi ja psEii rasfaasti; fei« 
foesfaan pitää fe päätään alaspäin riipuffisfa, etujalat oraat hajah 
laati ja taEajalat maljan alla. S itä  paitfe liiffuu fjeroouen raasta* 
haEoijeSti ja Eanfeasti fcfä panee Jarmoin maata. Slaubin ilmes* 
tyesfä on Ijeroofen rintaa hierottaroa tärpätillä ja fifään on annettaraa 
jäähbyttäraiä lääfEeitä, Euten ©luuberin fuolaa, falpietaria t). m. 
Sittemmin taubin EiifjtpcSfä fopii antaa pari Eertaa päimäsfä fal* 
tniafEia 5 grammaa EerraSfaati tahi mpösfin anisfia ja SaEfan tunti* 
noita pienisfä atttioffisfa Eaurojen feasfa. ^itfittgesfään, jolloin mpös 
rooipi antaa ruoEalufifallinen Eerrallaan puljbistettua tärpättiä, muuttuu 
Eeu£)Eotulet)buS josfus

^iuljuroaEfi tau biE fi eli r in n a n  a f jb is tu ffe ff i , joEa tunne; 
taan Ijtjroin rastaasta hengittämifeStä, jofa ofatfi tapahtuu mabalihaE* 
fienEin aroulla. ©tentin liiEEueSfa on hengitys epäfäännöllinen, jonta 
täfjben tätä tautia fairaStaroaa ^emosta ci foroi liiaffi rafittaa, mutta 
fitä on EuitenEin Eäptettäraä jota päiroä hiljaifesfa työsfä. Reinillä ruot* 
timista on mieluummin roältettäroä ja fen fijaan on annettaraa Eau= 
roja ja oltia. Sääfteistä ei ote jonottamaa apua, fillä tauti Ijarraoin 
täybellifcsti paranee.

a jtu n u a is tu le f jb u s  huomataan fiitä, että he>ö°uen työntää 
tafajatfanfa rouoljifet eteenpäin rohtoon ja feifoo felfä EöyrySfä. 3oS 
Eäbellä painetaan lanteita, joiben alla munuaifet oraat, niin Ijeroonen 
arastelee ja painaa felfänfä nopeasti alaspäin. Sitäpaitfe Eoettaa 
Ijeroonen ufeasti peittää rairtfaa, mutta fitä lähtee roäljän ja fe on
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fafcata  ja  röörittään tum m an pu na ista . £ ä t ä  tautia  fu irastaroa  hevonen  
on toimitettama e lä in lää fä rin  hoibettam affi, m utta fitä ennen fopii 
hieroa lanteita ja  fupeita tä rpät illä  fefä  p itää m ärtiä  la fano ita  lan «  
teiben p ää llä .

S B a t f a *  ja  f u o l i f a t a r r i  huom ataan  huonosta ruo fahaluSta , 
johon tam allifeSti on fyyn ä  m atfa lau fu n  ja  fuolien litnafalroon tulet)5 
buS. Sräm än  tulehbuffen ta as  faaroat a itaan  epä fäännöllinen  ruo= 
fin ta , huono ru o ta , fopim aton juom a yn n ä  epäfiisteys ru o fin n as fa .  
S£ätä tautia ja iraS tam a hevonen  on etenfin haluton ju o m aan ; lan ta  
on jofo roaalcata ja  taroallista pehm eäm pää tahi tum m aa ja  tuim aa  
fetä joStuS lim aista .

P e c i t fä  paranee täm ä tauti roerrattain  tyhyesfä a ja s fa , m utta  
m oipi huolim attom asti hoibcttuna pittistyä ja  laitjbuttaa h i o s t a .  £ ä r=  
tein ehto paranem ifetle on, että annetaan  fa iraa lle  hemofclle helposti 
fu laroaa  rvtofaa ja  fitätin  pienissä an n o ffis fa . Säätfeeffi fopii täyttää  
© la u b e r in  fu o la a , jota annetaan  1 tahi 2 ruo fa lu fitaH iSta  fo lm asti 
päim äs fä . K uufen  h a v u ja  eli neu la fia  pitäm ät hevosm iehet m yös  
terroeellifinä. 9täitä fopii huimattuina ja  lyenoffi jauhettuina fetoittaa  
noin  fo lm annefft ofa ffi tauro jen  fetaan , jo llo in  hemofet fyöroät niitä  
m ielellään .

$ h t y  on h o v in  tam allinen  tau ti; fan fan  fes fu u bes fa  janotaan  
fitä fa iras tam an  hemofen olem an „ a m m u ff is fa " .  S y y n ä  tähän tau= 
tiin  omat cpäjärjeStytfet ruu an fu la tu s=elim isfä . .Seulonen on a luS fa  
levo ton , la t fa a  fyöm ästä , fuop ii etu jalo illaan , tatfoo ufein  ta fapuo*  
lelleen ja  heittäytyy ufein  m aah an  piehtaroim aan , © itäp a it fe  jääm ät  
tarpeenteot tam allifesti tetemättä.

J a u h in  o llcsfa  helpom paa laa tu a  paranee hevonen  m uutam asfa  
tu n n isfa  ja  yleenfä on ähty lyhytaitainen  tauti päättyen m iim eistään  
rouorotauben tututtua jofo täybetlifeen paranem ifeen  tahi tuolem aan. 
9Jtitä hoitoon tulee, n iin  h evo sta  on taluteltaroa joto aroonaifella  
p a ifa lla  tahi t ila roasfa  fu o ja s fa  ja  fatfottaroa, ettei fe m aah an  heit- 
täytyesfään  moi fatuttaa itfeään. M ustien  lieroentämifeffi rooibellaan  
m ahaa  puhbistam attom alla  tä rpätillä  ja  h ierotaan  fam a lla  rooimaf=
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faaöti ottitufoilla, joitta jätteen mafian ympärille fääritään lämpimiä 
peitteitä. SifällifeSti annettafoon, etenfirt jos tustat omat juuret, 
2 ruofatufifallista eetteriä fetoitettuna puoleen litraan tylmää mettä, 
tarpeen roaatiesfa fopii tätä annosta uubistaa parin tunnin tulvittua. 
Suotitiiffeen ebistämifeffi fopii antaa ufeampia fertoja ©lauberin 
juolaa 200  gramman annotfisfa. hämätä ohella ruistutetaan pcra« 
juolecn runfaaSti haaleata mettä. t)emonen jämällä on fomatla 
ummella, niin on annettama 3 0 — 40 grammaa fiirappiin tal)i öljyyn 
fefoitettua atoejaufioa. Jau h in  parantuesja on fierooSta ruofittaroa 
bymin roaromaifesti. (Snfiffi annetaan ainoastaan Reiniä ja niitäfin 
yienisjä annotfisfa.

U ito ta u ti  eli r ip u li ilmaantuu fiten, että lauta on pehmeätä 
ja ettei fitlä ole taroallista pallotnuotoa. Stämä tauti faapi alfunfa 
liian paljosta talji jopimattomaSta ruuasta fetä milustumifesta y. m. 
©e paranee ujeasti itfestään, mutta jos je rupeaa pitfistymään, niin 
filloin on licroofelle annettama refjut tuimina ja mettä tamallista 
roöbemmän; jitä paitfe on lieroonen pibettämä lämpimäsfä tallisfa ja 
peitettämä fptolellifeSti loimella. Säätfeenä fopii täyttää noin 15 
grammaa meteen liotettua alunaa talli 3 ä 4 grammaa tatajau mar= 
joja ja  toiruofjoa.

fffiefium pi on merrattain ^arminainen tauti, maitta fitä luul= 
taan Neuvosten ufein fairaStaman. Syynä tätjän luuloon on fe, että 
bemofet muiben tautien maitututfeSta josfus afetturoat ifäänfuin roirtfaa 
tikittämään, maitfei fitä tuitentaan tule. Sobeltincn roefiumpi tutu 
netaan paraiten toettelemalla peräfuolen tautta mirtfaraffoa, jota filloin 

v  on aina täyfinäinen ja toma. 9)leenfö on tätä tautia fairaStaroa 
eläin jätettäroä etäinläätärin f)oitoon. JjoStuS fuitentin auttaa, jos 
lautasten päällä pibetään roebeSfä teitettyjä lämpimiä brittiä tal)i jos 
beroonen roiebään lammasnaroettaan, josfa muutamat bemofet heittää 
roät roirtfanfa mieluummin tuin tomalle tallin lattialle.

S tam ioto lo tu S  eli taro iop ottto  efiintyy enimmätfeen etujat; 
fojen faroioiben fifäofisfa. Sllfitnfa faa tämä tauti tamallifesti reiluS* 
tumifeSta, liiallifeSta rafituffeSta, tiiffumifesta tornilla ja epätafaifilla
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teillä fcfä  raaifcasti fu lam aSta  ru u asta . S lanb in  oireet oraat helposti 
Iiuomattaraia. Sa in iot tunturaat tuum ilta ja  pelliltä ; l)eroonen liiffu u  
roaStenmielijcSti; feifoesfaatt ojentaa l)craonen etujalat eteenpäin ja  
afettaa jäm ä llä  ta fa ja la t n iin  fauroaS tuin  m atjboltista m aljan  alle, 
foettaen täten fiirtää  ruu m iin pa in oa  ta fa ja lfo jen  päälle.

3“ätä tautia  fairaStaraa lta  ^croojelta on enfiffi otcttaroa fengät 
ja lo ista  po is ja  jittcn p an n aan  bemoncn feifom aan  fp ltnä llä  roebellä 
täptettppn faufaloott talji p an n aan  faroioibcn äm päri Ile tp lm iä  tää- 

rcitä. © ifä lli fe s t i  annetaan  2 0 0  g ram m aa  © la u b e r in  fuo laa  faljbeSti 
päiraäsfä . 9 tuofaa  ja  juom aa  on annettaraa raäljän, roäfiretjua ei 
olfcn faan .

S a n g i s t u s t a u t i  on l)i)ioin roaara llinen  ja u jc im m isja  tapauf=  
f is ja  paran tum aton  tauti, © e n  jaap i a itaan  e räs tarttum a taubin  
itiö. t a u b in  oireet oraat Ijtjtoin felraät. §eraonen  feijoo ja la t  tjajal= 
taan , pää  ja tau la  ojennettuina, ©viittaan  ci je tooi aroata juu ri 
Olleittaan ja  fa itti liba ffet tunturaat fotoilta. Sääffe iben  antam ifeSta  
ci ole bpötpä, m ie luum m in  päitiraaStoin. © a i r a s  eläin  on pibettäraä  
ir ra lla a n  ranfjctifasfa ljuoneesfa, jo s fa  on fileä lattia , ja  ra itista  mettä 
on pibettäraä Ijcraofen jäätäm ättä.

$  e r  n  a t a u t i on [jipoin m äärä llinen  fu lfu tauti, jota cfiintpi) 
etenfin fuitoina rouojina ja  tuum ina rouoben-nifoina. ©tjtjttä täljäu  
tautiin  on eräs itiö, jota on tjijioin fitfeafjcnfinen ja  jä ilp ttää  raaifutuS* 
raoimattja m onta touotta. £ a u t i  febittgtj tjrjnain nopeasti ja  ilmenee 
cnfin tutuneena. Söeri liiffu u  taraallista nopeam m in ; IjcngitpS on  
[jätäinen ja fa iraS  eläin  näpttää a la fu lo ije lta  ja  roäfpneettä. 3 o s fu S  
noujee etenfin ruu m iin  etuojiin ajettum ia, jotta oraat a lu s ja [jipoin  
a rat ja  tuum at, m utta fijlmetttjtoät fotjta ja  puljfeatoat, jo llo in  n iistä  
touotaa fellertäraää toistoaa. £>eti fun  tauti on Ijuomattu, on fa iraS  
eläin eroitettaioa termeistä ja  o jia  on ilm oitettam a c lä in lää fä rillc . 
STäfjäti tautiin  fuollitt e läin  on raiipijinättä tiaubattaroa jijtoäöe m aaljait 
ja  jclla isten  Ijenfilöiben, jotta fäjitteleioät ja ira s ta  tai fuollutta IjerooSta, 
on roarottaraa, ettei tartuntam inetta pää je  jefoittum aan  Ijeibän iljoS= 
faatt m aljbollijeSti lötjtijioiin fjaatooifjin.
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9 t ä f ä  t a u t i  on fantoin tuin cbeltinenfin parantumaton tultu* 
tauti, jofa jaa altunfa eräästä taubin itiöstä. S^auti ilmestyt) fiten, 
että t)en(jitys*clintcn timafatrooon ilmestyt) pieniä tcllcrtäroiä rattoja, 
jotta pityfearoat ja rouotaroat inärfää. öeuan alla olemat rattyafet 
foroetturoat ntpösfin meltein aina. ^arantumattomuutenfa tätjbcn ei 
tätä tautia ote foetettaroa parantaa, maan on parasta tappaa I;ett 
fairas eläin ja jauhata maahan.



State oloko.

töetuofen liitos ia Uasroatus.

|>eroosfiito{fesfa on luonnollifesti pibettäroä filmeittä fe tartoituS, 
jota marten tjeiöofia tallotaan tasroattaa. Siteillä rooipi pääafiallu 
feäti tulta tpfpmptfeen tpöfjeroofen ja roäf)emmäsfä määrääjä ratfu= 
Ijcroofen taSroattaminen. Sumpaafin näitä tarfoituffia marten roaa= 
hitaan tjcroofetta eritijifiä ominaifuutfia. 9tatfuf)eroofen pitää olla 
nopean, {estämän ja ruumiinratennuffettaan feroeän; pään ftllä pitää 
olla hienon ja  pienen, {autan {aareroan; jalat pitää olla torfeat ja 
tjproin afetetut, rouol)ifet pitfät, {amiot lujat ja tiinteät, rinta ftjroä, 
lanteet lt)f)t)et ja lautafet pittät. STpötjeroofetta taas pitää olla tjproin 
fuljettu ruumis, temeä rinta, roafjroat titjaffet, paffut ja tulemat jalat 
ja fe ei faa olla arfaluontoinen. SBoibatfemme {aSmattaa tjeroofia, 
joilla ebcS pääpiirteisfään on täsfä luetellut ominaifuubet, täptpi) 
meibän fiitoSeläimiä matitcsfa menetellä tjpmin ljuolellifeSti. ©iitoffeen 
on täptettäroä ainoastaan fellaifia eläimiä, jotta fopimat toifilleen ja  
joista rooibaan jommoifcltatin roarmuubella päättää, että ne fpnntjt- 
tämät fcmmoifen fifiön, tuin fulloinlin Satutaan. ©itiö perii nim täin 
roanljemmiltanfa fefä Ijtjmiä että huonoja ominaifuuffia että mpöslin 
ultonaifet muobot. Stäitä ominaifuulfia rooibaan tofin taSroatuffm 
ja Ipjroän Ijoibon amutta jonfun roerran {erittää ja  muuttaa, mutta 
täten ei niitä tuitenfaan rooiba poistaa eitä lifätä, maan ne jäämät 
perinnöfft fitiötle.
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S iito s  rootpi tapahtua jofo famaan rotuun fuuluroien tat)i erU 
rotuisten Ijeroosten roälillä. ©bellifesfä tapauffeSfa (anotaan fiitosta 
puljtaaffi ett rotufiitoffeffi ja jätfimmäifesfä ristifiitoffeffi. 2äoS famaan 
fantaan taf)i famaan fufuun tuuturoia tjeroofia paritellaan tesfenään, 
niin faapi fiitos fufufiitoffen nimen. Syömän miimeffi mainitun fii- 
toffen aroulla rooibaan josfafin IjcrooSfurouSfa löptproiä fjproiä omi* 
naifuufjia fefjittää fjproin forfcalle. Siian pitfällc ei läsfä fuilenfaati 
fomi mennä, fillä fiitä rooipi olla feurauffena, että fjeroofet pieneneroät, 
tulemat tjcifoiffi ja taipuroaifeffi tauteihin fcfä että fifiämisfpfp roäljence.

Stistifiitosta on fjcroosfasroatuffesfa fäptettp fjproin paljon ja 
ufeat jatoimmista IjerooSrobuiSta omat muoboStuncet tämän tautta. 
£ ä tä  fäptettäesfä on fuitenfitt fiitos-eläinten roalinnasfa noubutettama 
mitä fuurinta tarffaaroaifuutta, fillä fiitoffcn onniStuminenl)an riippuu 
fuuresfa määrin fiitä, oroatfo fiitoseläimet ominaifuutfiltaan, muoboU 
taan ja fuuruubeltaan famanlaifet. £proiä tuloffia ristifiitoffesta 
rooibaan fiis toirooa ainoastaan fitloin, fun onnistutaan löytämään 
toifillenfa fopiroat fiitoseläimet. Stärnä roaatii fuitenfin fjproin tarffaa 
filmää ja  fun fitäpaitfi ilmamala p. m. ulfonaifet fuf)teet maifuttaroat 
ristifiitoffes.fa tiproin paljon, niin ei täällä Suomesfa aittafaan liene 
fpptä felioittaa fitä runfaammin täyttämään. Siteillä löptpp tjproäffi 
tunnettu ja paiffafunnallifiin oloihin fjproin fopiroa Suomalainen" 
ficmoSrotu, josta moimme roalitfemalla fopiroia fiitoS-eläimiä ja roält; 
tämällä liian läljeistä fufufiitoSta faSroattaa fcStäroiä ja tarpeifiimme 
täpbellifesti fclpaaroia fjeroofia. pjleifecn tunnettu fananparfi „ei tar= 
roitfe mennä merta etemmäffi talaan" fopii fiis täsfä fuljteesfa maamme 
Ejeroofenfasroattajille ofjjceffi.

S iito seläim iä  roalitcsfa on muistettama, että fifiö on tulos 
ifästä ja äibistä. SDtitä enemmän pljtäläifppttä näillä on fesfenään, 
fitä marmemmat rooibaan olla fiitä, että fifiö tulee fetjittpmääu ful)= 
teellifeSti. Silitä tulee eri fufupuolten roaifutuffeen periptpmifesfä, niin 
fiinä rooibaan pitää fääntönä, että roarfa perii pt)tä paljon oriilta 
fuin tammalta. SEummanfiit fcfä ifä» että äitipuolen ominaifuubet 
omat fiis otettaroat tarfasti Epromioon ja ennen fun fjeroosfasroatufs
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fcsto voibaan toivoa tyybyttäviä tuloffia, niin on välttämätöntä, 
että fanittaan voimafas ja terroe tamma ja että je täytetään Em ällä 
ja felvotlifella oriilta.

Siitoffeen felpaavatta o r i i l t a  roaabitaan,
l:o  että fillä on täybcllifeSti feljittynyt ruumis, josfa felmästi 

nä!i)toät ne utfonaifet merfit ja ominaijuubet, jotta fyfymyffesfä otc« 
roalle robulle omat ominaijia;

2:o että fe on voimafas ja feStävä fefä että jen feStäioxjijttä 
on työsfä foeteltu;

3:o että fe on äimän terve ja ettei fiinä ole mitään fellaista 
vammaa tat)i tautia, jotta voifivat periytyä;

4:o että fillä on fufjteellinen ruumis, voimaftaat liljatfet, mafjva 
feltä, tuimat ja tulevat jalat fefä v a ip a t jäfenet;

5:o että fe on fylliffi fuuri ja ettei fe ole liian nuori eitä liian 
vanlja fefä

6 : 0  että fe on v iitos, tottelevainen ja lempeä ja ettei fillä ole 
paljoja tapoja.

SBoimafaS ori voipi famana astutusaifana astua 60 ä 80 
tammaa, josfus enemmänfin. S iitä , fuinfa ufein oriin faapi antaa 
astua, ollaan eri mieltä. Ufeat tjemoSmieljet maasfamme pitävät 
fääntönä, että täyfifaSvuinen ori faapi astua terran päiväsfä, mutta 
jos ori on nuori, 4  s vuotinen, niin ainoastaan 3 ä 4 fertaa miifosfa. 
3 os oritta täytetään liian paljon astutuffeen, niin loitontuu fe luou- 
nollifeSti ja fiitosfyfy väljenee, jonfa vuofjt jofaifen tjemofenomistajan 
etu vaatii täsfä fuljteesfa noubattamaan fofjtuutta.

Silitä itään tulee, niin neljää vuotta nuorempaa oritta ci foS= 
taan faa täyttää fiitoffeen ja juuri fe feiffa, että meillä Ijyvin monesfa 
paifasfa täytetään faffU ja folmcvuotifia, on fuureSfa määräsfä estänyt 
tjevosfasvatuffemme ebistymistä. ^3araS fiitosfyfy on oriilta 4 — 10 
vuohen välillä, mutta fuitenfin löytyy monta efimerffiä, jotta ofoit* 
tavat, että 20 jopa 25 vuotifetfin oriit felpaavat Ijyvin fiitoffeen.
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S B a r f a t a m m a l t a  roaabitaan fcuraaioat ominaifuubet:
l:o  ettei fittä ote fettaifia ulfonaifia ja fifällifiä lottoja, jotta 

looiroat periytyä;
2 :o ettei f e ote liian pieni, että ftllä on tupoin fetjittynyt ctu= 

ruumis ja teioeä tafaruumis ja että fe on luonteettaan lempeä ja 
färfiioältinen;

3:o että fe on airoan tenoe, fittä fjeifot ja fiiouloifct tammat 
fynnyttäroät huonoja marjoja;

4:o ettei fittä ote patjoja tapoja;
5:o että fe antaa paljon ja tjtjroää maitoa ja
6 : 0  että fittä on fyfy jättää tjyroät ominaifuutenfa pcrinnöffi 

fifiötteen.
Sjteenfä on tamma raasta 4 rauoben ijäsfä niin fetjittynyt, että 

fitä tooibaan täyttää jtitoffeen, mutta [jutuin ruotittuja ja roatjroa* 
ruumiifia tammoja rooibaan josfus astuttaa jo 3 rauotifina. S e  
feitfa, miten roantjana tammaa raietä rooibaan täyttää fiitoffcen, riippuu 
fotonaan fiitä, fuinfa fauan fe raoipi fynnyttää ja elättää terroeitä 
ja raoimaffaita raarfoja. (gfimcrffejä löytyy, että 2 0  rouotifct tammat 
oraat otteet täyfin felrooltifct fiitoffcen. [puroin tjoibetun tamman fopii 
antaa roarfoa jota touofi ja ytcenfä on tjuomattu, että fettaifct tam= 
mat, jotta fäyroät työsfä, fäityttäioät fiitosfyfynfä fauemmin tuin jou= 
titaana pibetyt.

.St i i m a eti p a r i t t e l u  t j a t u  rooibaan tjyrain tjoibetusfa oriisfa 
fiifjoittaa milloin tatjanfa, mutta tammoitta efiintyy fe taioallifeSti 
toufo; ja fefäfuusfa, jota aita outin fopirain tiiiben astuttamifeen. 
herrallaan feStää tiima roätjän päätie icuorofauben ja palaa uuhelleen 
noin 7 päiraän tututtua. ÄotemuS on ofoittanut, että tamma tulee 
porailen tiinceffi, jos fe astutetaan noin 18 tuntia fen jälteen, fun 
tiima on ilmestynyt, kiiman tunnuSmcrfit oraat roätjcntynyt ruoEa: 
tjatu, atafutoifuuS, turraonnect tjäpytjuutet, Einon juoffeminen fcfä fe, 
että tamma ufein tjeittää roirtfaanfa.

p a r i t t e l u  eli a s t u t t a m i n e n  ci faa fosfaan tapatjtua raapaasfa 
luonnoöfa, roaan on tamma, fitten fun fen on roartnasti tjuomattu
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oleman liimallaan, roietäroä jonncfiji rauhaEifeen paiffaan, jonne 
myösfin ori hEjaifesti talutetaan, ©ntien astuttam ista omat tamman 
talajalat fibottamat, ettei fe faa pottia oritta. Slstuttaesfa on tammaa 
tuettama etupuolelta ja oritta on autettama fopimatla taroalla. S e tä  
oritta että tammaa on astuttaminen jälteen hiljalleen taluteltaroa jontun 
roerran ja niitä ei jorni f en jälteen panna jamaan talliin lähelle toU 
fiaan. Äiimas ajaminen tammalla ja meöen heittäminen jen lautaa 
filte t). m. famanlaifet fcinot fitiämifen ebistämifeffi omat terrasjaan  
jopimattomat.

parittelua fopii uubistaa noin 8  päimän fuluttua, jos tamma 
ojoittaa oleroanfa fiil)en halufaS. Semmoififlc tammoille, jotta otta? 
roat mastaan oritta itjeampia tertoja tulematta tiineiffi, on fyytä eri 
terroilla täyttää eri oritta tahi eläinläätärin ncumon mutaan fopimia 
lääffeitä.

Söanfja fatjantotanta, että oriit omat astutus=aifana pibettäroät 
joutilaina, on totonaan tjvjljättämä, fillä fiten tulemat ne laisfoitfi ja 
uiiben fiitosfyfy mähenee. D rit on ruofittama hipin  ja rooimattaalla 
ruualla, mutta fitä on jota päiroä fäytettämä tjiljaijesja ja tafaifesja 
tpösjä.

S C i i n e y b c n  tamallifet tuntomerfit omat tiiman latfaaminen, 
cnentynyt ruofahalu, hitaijempi liifunto p. m. Suurem m alla mar* 
muubeEa tuin näistä merteistä moibaan tiineys päättää masta puolen 
muoben fuluttua parittelun jälteen, jolloin huomataan marjan liitteet 
fohbuSfa, fun toeteEaan fäbellä tamman oifeata lumetta etenfin heti 
juottamijen jälteen. Siiman manna tieto jaabaan fuitenfin ainoastaan  
tutfimalla fohtua peräfuolen tahi emättimen lautta. 2äineys=aifa 
tammaEa taroallifesti on 11 tuufautta, mutta täm ä aita rooipi josfus 
oEa jofo roähätt pitempi tahi lyhempi.

Stäineyben aitana fopii tammaa täyttää tjiljaifesja työsfä, mutta 
fitä ci joroi pafottaa äfillifiin liiffeijiin ja fitä paitfi on roältettäroä, 
ettei fe faa fatuttaa itfeään, fillä fiEoiit moipi fe luoba roarfan ennen 
aitojaan, kerine ja rooimafas tamma, jota on ollut työsfä foto tii* 
neyben ajan ja faanut fohtuuEifen raroinnoit, fynnyttää helpommin
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fefä rooimaffaamman roarfan ja imettää [itä paremmin, tuin jouti* 
laana pibettp ja liiafft ruotittu tamma.

SJtuutamaa päiroää ennen marjomista tulemat tamman utarct 
täpteen maitoa, ©illoin omat fengät päästettämät jaloista ja tamma 
on pantaroa tilamaan tarfinaan, josfa on runfaasti puhtaita fui* 
miffeita.

S B a r f o m i n c u  tapahtuu tamallifesti tjpmin nopeasti. Ufeint* 
misfa tapautfisfa ei tarmita mitään ftjuntjttjSmpua, mutta jos marja 
on tofjbusfa määräsfä afennosja talji jos muita esteitä fattuu, niin 
filloin on t)eti Ijanfittama ajianpmmärtämä Eienfilö apuun. Sosfus 
tapahtuu, että marja tulee ulos falmojen jifäsjä. S£ufef)tumifen estä* 
mifeffi omat nämä falroot filloin tjeti pufjfaistaroat, jolleiroät ne itfcs* 
tään autea. 9iapafuont latteaa tamallifesti itfeStään, filloin tun marja 
putoaa maahan, jo lle i tämä tapaljtuifi, niin on napafuoni fibottaroa 
Ijieuotla naudalla noin pari fenttimetriä namasta ja leitattaroa poitfi 
fiteen alapuolelta. Sätfeifct läljteroät tamallifesti noin neljännestunnin 
tututtua fpnntjttjffen jälteen, jo lle i ne tätjbe itfeStään miimeistään 
24  tunnin tututtua, niin on futfuttaroa eläinlääfäri amuffi.

Söarfa on tjeti fpnmjttämifen jälteen jätettämä cmänfä nuolta* 
maffi. jo lle i tämä taljbo fitä tetjbä, niin on marjan felfään ripo* 
teltama roäljän jauhoja; mutta jollei lämätään auta, niin marja on 
ppijljittämä joto olilla talji jollain maatteella fuiroatft.

kammalle on Ijeti frjnntjttämifen jälteen annettama haaleata 
mettä ja pari tuntia fen jätteen fjienoffi rouhittuja fauroja. Saitu* 
mclla pito on tammalle imettämifen aitana Ijproin fopima, fillä filloin 
antaa fe runfaasti ja moimatasta maitoa.

Söarfa etjii tjeti fijnmjtttjään rarointoaan cmänfä utareista, 
jo lle i je tjeiffoutenfa rouotfi niitä lötjbä talji jollei emä taljbo antaa 
fen imeä, niin filloin on fitä autettama. ©iinä tapautfesfa, että emä 
tuotee talji jos fe muuten on fjuonomaitoincn, on roarfalle annettama 
Ippftjlämmintä lehmän maitoa, jofjon fetoitetaan roäljän mettä.

kolmena enfimmäifenä roiittonaan tptjtijij marfa ptfinomaan 
emäitfä maitoon, mutta fen jälteen rupeaa fe faipaamaan tiinteätä
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ruofact. 3“ätä roarten on ftllä pibettäroä faataroisfa pienoja Ejeintä 
fefä pieniffi routpttuja {auroja.

^mettämiömjan pituuben määräämät marjan {erittyminen, emän 
terroeps p. m. feifat, mutta taroaltijeSti annetaan marjan imeä noin 
120— 140 päiroää. ©en jätteen roierotetaan marja roäljitellen. SBarfan 
annetaan Ijarroemmin imeä ja ftjaan annetaan fuorittua maitoa ja 
tuimaa ruotua, ©mää on roieroittamifen jätteen ruofittaroa roäljän 
niufemmin ja fitä on jittoin tällöin tppjettämä, ettei utaret pääfe tur= 
poamaan.

huimaa ruotaa on roarjalte jitten roäf)itelten fuutaufittain tifät= 
tämä. STämän otjelta on pibettäroä puolta, että ftllä on fpltiffi titais 
fuutta tiifuntoon fjarjoittaffeen fiten feuljfojaau ja  lifjaffxaan. StJlyöstin 
on pibettäroä liuotta faroioiben IjoiboSta, ettei ne pääfe faSroamaan 
miattififfi ja epäjäännöltififfi.

2)teenfä on muistettaroa, että mitä fiuoteltifcmmin marjaa ruos 
fitaau ja Ijoibetaan, fitä parempi fjeroonen on obotettaroiöfa.

©ittenfun marja on tullut uoin 2 muobeu itään, on rumeta 
taroa pitämään liuotta jen opettamifeSta ja ajoon totuttamifeSta. © itä 
on mätjitetlcn totutettama {antamaan roaljaita fefä roetämään feroeitä 
ajopelejä. Stjoon opettaminen fopii paraiten atottaa taimelta, fillä 
filloin on roäfjemmän määrällistä, josfin fjeroonen fattuifi pillastumaan 
ja pääfemääit farfuun. Sam oin tuin pteenjä Uroosta ajaeSfa on 
ctenfin nuoria t)eroofia Ijarjotetlesfa noubatettaroa tyyntä ja jämällä 
mannaa menctteti)tapaa, että ne roäfjitellen oppimat täfittämään, että 
niibeit on toteltama ohjaajaa. SuonnollifcSti on mpösfin fatfottaroa, 
ettei nuori t)emonen jaa roctäö liian juuria fuormia ja ettei fitä pibetä 
liian fauan terrallaan rasfaasfa tpösfä, joten fen pitäifi ponnistella 
pii rooimienfa. Säästä rooipi olla jeurauffena, että termeet ja rooU 
maffaatfin l)emojet pilaantumat ja faamat faifenlaifta raitoja ja mam= 
moja. 9teljän muoben itäistä lumosta moibaan jo täyttää tjitjaijeSfa 
ja fcpeäsfä tpösfä ja miifimuotiasta t e o s t a  pibetään jo täpfifaSrouU 
feua ja fiis felmollijena taitteen tpöljön.



Sfitimitö njiioli).
pieniä tietoia.

§  duojen JiefaStaminen tutiDafoöta.

Slulipalon fattuegfa on ufein Ijqroin roaifea jaaba fjcmofia läfj* 
temäätt ulos tallista. Söalo nimittäin E)äifä)ce niiben filmiä ja ne 
ifäänfuin taljtofimat fjpöfätä tuleen. 3"älläifcn tapauffen fattueSfa 
on IjerooSten päälle pantaroa roaljäat; filloin luulemat fjcroofct, että 
niitä miebäätt tpöfjön ja tottumuffen moima on niisfä niin juuri, että 
ne läljtemät roastustelematta ulos tallista.

Slituvit Ijctuojet.

£ ä tä  Ijpmiu tiufallista tapaa on pleenfä ijpmin roaifea faaba 
jäämään fjeroofista pois, mutta josfus fuitenfin auttaa, jos fjemofcit 
taulaan pannaan f)il)na, josta riippuu noin puolen metrin pituinen 
puu, jonta alapääsfä on 10 ä 20 fenttimetriä pitfä poiffipuu. pernojen 
prittäesfä loitata aibait pii fosfee tämä puu rintaan ja Ijerooiteu ufeinu 
miten luopuu pritptfestään.

'SetlaijiSfa tjafamaisfa, joisfa ei ole ojia eitä firoiä, fopii fitoa mal)a= 
mpöstä riippumalla Ipanalla etujalat potroen yläpuolelta Ijöllästi pfjteen.
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Säällä tatuoin eiiuät tjeioofen liitteet tute juuri fanottaroasti eStetijitfi, 
mutta fe faapi aitaan jen rocrran tjantaluutta heroofelle, ettei fe cbeS 
foetafaan toitota aiban pii.

.toluafuifct hctoofct.

tjjemofet rooiroat joSfuS olla niin foroafuifet, ettei tualpuinfaan 
mies tuoi niitä oi) jät a. Säilöin ennät pleenjä autafaan ruumiin moi* 
mat, toaan on foetettaroa erilaifia fuolaimia. 3oS fotuafuijen pernojen 
on tapana painaa päätään rintaa raostaan, niin fitloin fopii fäpttää 
n. f. fumarruS*ohjaffia. k ä illä  tarfoitetaan forroien luona fuitfiin 
tiinnitettpjen renfaitten läpi fulferaia remmejä, jotta toifesta päästään 
oraat töptetpt fiinni felfäropöhön fiffi tphpeHe, ettei fjeroonen raoi painaa 
päätänjä alas. —  S iin ä  tapauffesja, että pinojen fuupielet oraat tun* 
nottomat, fopii luotaimien pmpärille tietoa roitlatanfaa. Säm ä lanta 
ärfpttää jonfun raerran fuupieliä ja jonfun ojan perästä palaa niihin 
tunto uubelleen. Salroismifaan pitäifi fäpttää muuntaifia tuin rauta* 
luotaimia tahi ne pitäifi olla naftalla talji jollain muulla aineella pääl* 
Ipstetpt, ettei h io n e n  paffafclta raioittaifi fuutanfa.

Soimen purijat tjemofet.

Ufcilla etenfin nuorilla fieraofitla on fellainen patja tapa, että 
ne pilttuusfa' feifoesfaan tarttumat Ejampailtaan fiinni foimen laitaan 
ja  omituifesti nisfaanfa tairouttaen puremat fitä. S ä s tä  itämästä 
taroasta, famatta fun fe näpttää rumatta, raoipi olla feurauffena 
monta haitallista tautia ja mammaa, futen efim. ätjfp, puljuina tauti, 
Ijeroofen laihtuminen p. m.

ffkirannusfeinoja tätä raostaan on fäptettp ufeampia onnistu* 
matta fuitenfaan löptää aina täpbellifesti tcpfiraää. StJtuutamat hemoS* 
miehet afettaroat foimen alhaalle lattialle; toifet taas laittamat foirnet
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fillä ta m o in, että ne moipi atcrioiben roäliajoifft tgontää feinän fifään. 
9tämä tcinot eimät fuitcntaan auta 
fiinä tapautfegfa, jo§ fieujofella 
on tapana pureffia foirnen laitaa 
mpöäfin fpöbcöfääu. tä llö in  ei ole 
muuta feinoa, tuin monistaa tjeraofet 
rautaifella fuonofopalla, futen mie= 
reSfä olema tuma osoittaa. SBatm 
man ollcSfa lieroempää laatua fuuluu 
mgösfin jo§fu§ auttaman, jos foi= 
tneäfa pibetään aina fuoria ruiäolfia, 
joita puistelemalla fjemofet rooiroat 
tppbpttää puremistjalunfa ja fiten 
mäfjitelleu unfjottaroat foimen Iai= 
ban.

äöiljafct lictuofct.

huonosta ja IjuolimottomaSta fasroatuffesta rooipi ufein olla 
feurautfcna, että Ijcmofet tulemat roifjaifitfi itjmifille. hoitajan Iät)eS* 
tpesfä foettaroat ne fetä pottia että purra fitä, jos maan fuintin 
faamat tilaifuutta. 9)stämällinen fot)telu ja tarmittacöfa fetä fopiroaati 
aitaan täptettp furitus omat täsfä fufjteesfa ainoat apufeinot. — 
2>o8 Ijemofitla on tapana pottia pilttuun feiniä, jolla tamoin ne moi* 
mat turmella fetä itfenfä että pilttuun että mpösfin häiritä toifia 
fjemofia, niin omat pilttuun feinät päällpStettämät jollain pehmeällä 
aineella taf>i on fibottama pernojen jalfaan lemeällä ja pehmeällä t)if)s 
nolla noin tilon painoinen luoti.

Sä|)f)äfuitfct eli fniljtintet

omat faifin tnoEoinin jätettäroät pois fäptäunöstä. 9tc turmelemat 
fjeroofen näfötptpä ja teferoät fjemofen aratfi.
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I .  S .  g  il l u u l i ' !  ti l i S t i m l j e N i  o n  i I m e §  t g n 9 1. 
0 ljö&kUiftä firjoja $eu>ofeu omistajille.

töetoonen, fen rakennus ja elimet, turoilta ja IpfjpeHä tefsttllä 
varustettu efitps, jonla on Eirjoittanut 91. Selvättä, IjevoS* 
rpfmentin eftfunnan lääEärt 33ai)eriSfa. 64 fivua. §inta 3 

. marKaa.
Sam a f ir ja fuomalaifeSfa afusfa on latfottava tobellifen tarpeen Vaati, 

rnalfi, fillä fen tarfoitutfena on, vietä tpeifenä taittiatta, eitä ainoastaan maamme 
raavaan IjcVoiSmieSten leSfuubeSfa, tavattavan tiebottomunben poistaminen 
niisfä fuljteisfa, jotta foSteVat fjemofeti niinfjpvin ulfo* tuin jifä*rnumistatin.

‘Jlcutookitja Pernojen kengtttäinifestä. Seljnpt 9lnbers Silf» 
vast, eläinlääfäri Suomen Sääfintä=̂ )li£)aEituEfeöfa. 34:jällä 
puupiirtofjclla. Soinen parannettu painos. £>inta 1 marffa.

15ieni hetooiskitja. Dpastus Ejctuofen fjoitamifesfa. Kirjoittanut 
@rnst Scljoug, läänin etäinlääfäri. 8:lla puupiirroffella. XoU 
fcsta painofjesta fuomennettu. £inta 50 p.

kotieläinten lääkärikirja. Reumoja miten enfimäinen tää* 
färinapu on annettava lakastuneille fotkeläimille. 
SÖtaamiesten avuffi toimittanut 6. 91. Sinbqvist, apulainen 
K. @läinopistoSfa Sufljolmasfa. Suomentanut. S. Stoos. 
£inta 1 marffa.
ÄirjaSfa felitetään tailenlaifet (elä fifällifet että ultonaifet livu t. 

SuStatin taubista pitfjitttaeSfa (riitetään enfin fen tu ntom erlit fttte fen ftjpt 
ja viimein fen ^otto eli parantam inen, kirjan lopulla on tipujen luettelo 
aapiStottifeSfa järjeStplfeäfä, jota telce lirjan fäptännöUifemmälft, jonta Vuoffi 
on tpllä ftjtjtä fullea fitä pleifön fuoftoon.


