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STäStä et tule mitään tieteellinen firja, mutta eipä 
tieboitonfaan, fittä täsfä annetut neumot peruStaumat moni* 
fyrnmenmuotifeen fofemufieen. iDtaanmiljetytfettijiSiä tirjoiSs 
ia toetaan ufeihtin numeroitta mäitötpän toteen näyttää 
ia fen feurautiena tuonnotlifeSti on fe toppa, että niisfä 
on numeroita mintuin a a m u s u m u a ,  mietäpä ofa —  ja 
fymmenofa tu’uitta(in, jonfatäfjben ne, maitta yymättin, jää* 
mät tanfatta ymmärtämättä, tatji omat ainatin maiteaöti 
ymmärrettämiä. Stuota mätttäätfcni toetan niin paljon mäi$* 
tää numeroita fitit fnintin mafjbotlista on, etfei fenfäätt 
mnoffi fenettetään mitään ymmärtämätöntä firjaSia eteen 
tutifi.

purnata on rattaan ifänmaamme finnannut Intemats 
tornitta ja monenfattaifitta foitta ja rämeittä, jopa mataa 
fnuri riffauS ja Ijymyys, tupon maan me ymmärrämme 
ne niistä irti teljittää.

9tuot monentattaifet (uot ja rämeet maatimat myös 
monenfattaifia mitjetystapoja, aina fenjätteen, mintätaista 
niitin fno on ja niitä afioita tafjbon minä täöfä firjaifeSja 
yfjinfertaifeSti ja tyljytäifeSti efitettä, toimoen että jofutaan 
fen jotjboSta rnpeaifi foitaan mitjetemään, jotta, ifäänfun

Alkulause.
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ifäroöiben nteibän fattemme ttyötä, fuibtircat meille: „metöä 
on juuri riffauS fätfetttjnä, tulfaat ia ottafaat ne!"

Setiä,



M a a laaduista.

@uot ja rämeet omat monenfattaifia tuonnottanja ja 
taabultanja. @en muoffi tätjttjt) meibän oppia tutin juo* 
laatu eritfeen tuntemaan, moibafjemme niitä ntenebtptfellä 
mitjettä. jftiitt monenfattaifia tun uuot juot ja rämeet 
oroattin, niin monenfattaifia mitjetpstapoja ne maatiroat.. 
SDtoni foitten mitjetiä on tatoutenfa jaottanut perifatoon 
jittä, tun on fäpttänpt jotafin roibfiä faamaa eritaifia joita 
mitjettebfään. purnata 011 antanut iljmifelte termeen järjen 
ja tuon luojan fuuren tapjan firffaaöfa matobja tulee mei* 
bän tarfoin punnita foittcnfin feSfinäijet jupteet, eitä potea 
järteä maataabuibta ja tpö*afeittamme. —  Otamme fiib 
funfin juotaabun eritfeen tutfistettamafji.

iJZe juot ja rämeet, joita tamattifesti maaöjamme töps 
tpp, omat:

a) Stämeet;
b) Slamat fuot, eti nemat;
c) 9timpi juot:
b) iRapfa juot;
e) 8emät;
f) ^afjumnpajet juot:
g) Dputmupafet juot;
p) 2ttuna=rämeet.

a) Hämeet.

jRämetten nimettä ymmärretään faifti ne monitutuijet,. 
pienemmät juot, jotta fiaitfemat jofo fangaSten tapi taltioi*
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ben roätisjä. kanteet omat tamattijeSti ntetjäifiä ja möttäU 
fiä, eimätfä faSma tyeinää fun ainoaltaan joitafuita forjia. 
02e tjartoat tyeinän lorret, joita tamattijeSti rämeitlä on, omat: 
fara, tortet, vaate, furenpolmi, joSfuS mitynritä ja mustapää, 
Varmemmin mättäiSjä nurmi ja toielä Varmemmin laiffian 
metetimmisjä paifoisfa metyfa. 9?e puutaabut, jotta tamalli» 
jeSti rämeittä faSmamat omat: mäntty, loimu, paju ja jos» 
tus fitufi ja teppä. SBätiSti omat nuot rämeet niin metetät, 
että niistä mebetään femäifin tylöS niityin roajonneita etäi» 
miä ja ufeat niistä omat märfinä muoben aitoina niin me» 
tetät, etfei tuutifi tentämän linnun niiben tytitfe pääjemän. 
Suosta roetettytybeStä on ufeintin tuttu fiityen tuutoon, että 
femmoijet rämeet omat potyjattomia tuituja, jotta eimät muta 
toStaan tetpaa mintääntaifeen mitjettytjeen. @e on tummin» 
fin ennaffotuutojen jtynntyttämä funri eretybtyS, niinfuin 
etempänä jaamme nätybä.

b) Stamat juot e ti nemat.

Stamat juot eti nemat omat amarin oja faifista joiSs 
tamme. 92e omat taajoja, aufeita, märfiä ja jiteitä, joSfuS 
mättäijiätin. Ujein omat jemmoifet juot niin taajoja, että 
omat ujeampia penintuormia tympäri mitaten ja ujein on 
niiben feStettä jofu pieni tampi. 92uot matybottoman taajat 
juot omat aarooja jen muoffi, tun ci niisjä ote enjinfään 
metjää ja jos niisjä joitafin puita tötyttyty, omat ne maimaS» 
mänttyjä, jotta feSten faSmunfa tuimnmat fuimiffi farait» 
goiffi. SamatlijeSti laita-joitta, fanfaita maSten, on jo titye» 
ämmästi puita, mutta tytyä netin omat maimaSmänttyjä, 
maitta mätyän tytyöttyijempiä fasmuttaan, fun nuot pf» 
jittyijet männpntoretot neman jetjättä. 9?uot tuommoijet 
aufeat juot faSmamat metfein pteenjä jonfuntaista ata» 
armoista tyeinää ja jemmoijisfa paiffafunnisfa, joisfa niittp» 
miljetpS on tynonotta fannatta, niitetään niitä partyaammista
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paifoiöta. Die tjcinätaabut, iotfa aamoitta foitta faSmamat, 
omat: mifjmitä, mustapää, mätäsfjcinä, raate ja joSfuS fara 
ja tortet. SBätiSti on femmoififla foitta ifoja rafjfamättäitä 
fa fittoin on itiisfä runfaaSti furenfavpato nimifen marian 
marfta ia fefäifinä aitoina mainittujen marjojen raatoja ett 
„fartteja'', jotta maSta taimen atta tppfpmät ja omat lumen 
tätjbcttpä täpfin matmistuneita.

Stluot matjbottaman juuret aamat juot omat pteifeen 
maaSfamme mielii alfuperäifeSfä titaSfaan, tuottamaSfa tjats 
taa mitjoitte ja tauteja ifymifitte ja eläimille. î oSpa niistä 
jotu möpäinen ofa joSfain paitfafunnaSfa ontin muuttunut 
toimeliaifmiben ja atjteran tpön tautta ifjanatfi mitjamaaffi, 
on tuitenfin ifäänfuin pifara mereSfä, tatfoen aamain foits 
ten taajuuteen maaSfamme.

c) fftimpi fuot.

Dlimpi fuot omat metfeen famat tuin aamat juotiin. 
9ie omattin tamattifeSti ifojen, aamojen joitten taitapuo* 
tisfa ja fatmeisfa. ttJluita puita ei niisfäfään tamattifeSti 
ote, fun jotu tuima taf)i fituma tuore maimaSmännpn toreto. 
i^äätasmina rimpi foisfa on pieni, tatajapenfaan totoinen 
maimaSfoimu ja rimpi; ne taSmamat ufeisfa paitoin niin 
fateaSti, etfei t>einä fomi niisfä enfintään faSmamaan; ai* 
noa f>einätaji, jota fieltä täältä rimpien raoista törröttää, 
on mitjmitä.

b) 9tatjta fuot.

jRaljta fuot omat faljta laatua, nimittäin fuot, joisfa 
on matfea ratjfa ja fuot, joisfa on punainen rafjta.
1) SBattea rafjfa. SBattea rafjfa töptpp enimmiten rätneiS* 

fä. SBätiSti töptpp jfitä mpöS aamoisfa foisfafin, 
mutta enimmiten on fe fiettä juurina, patfuina mättäinä 
ja fittoin tutfutaan niitä „patjuiffi''; tamattifeSti noiben
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patjujen mätit omat äimän rahattomia, ^äinma^toin 
rapfaifitta rämeittä peittää ufeinfin matfea ra()fa maan 
pinnan ptfpteenfä, mutta fcmmoifi$fa paifoisfa ei ote 
rahaa niin paffutta tuin patjufoisfa.

2) punainen raha. punainen raha faattaa töptpä niin 
ppmin rämeittä f un aamoitta foittalin. ©itä moipi töps 
tpä ptfpleenfäfin, tah fuuri$fa patjuigfa, niin tifi toi* 
fianfa, ett’ei niiben mätiä ote paljon taifinfaan. ©e on 
niin tiheää ja tammaa niin fafeagti, että fe metfeen jät* 
feä jättämättä fantaa mtepen. ^unaijen rahan fagma* 
niinen on niin anfara, ettei minfääutainen heinän forft 
fiinä meneStp ja jo$ fiinä on jotu puu, on fe tuifi t u  

tumatta fasmanut maimaiSmäntp. 9?apitfo rämeittä t a $ ;  

maa mpö$ ufein piiloja, (munramia) marfineen.

e) 8 emät.

Semäffi futfutaan fentmoinen fuo, jota ipmifen fämets 
te$fä ppttpp ja lainehtii metfeen itiinfuin mefi. fitä fä* 
metteSfä feifaptuu, painuu maa feifojan alla, että pänfeifoo 
tfäänfuin muuripabaSfa. ©emmoinen (emä tuntuu femmoi* 
fetta, fun fen alla otifi fitffa mefi ja päättä maan opfanen 
tnaaferroS. (Snimmiten on temän pintaferroS niin fitfeää, että 
fe fe$tää ipmifen fämettä, mutta mätisti on fe niin pauraSta, 
että fen pinta pupfeaa ja fittoin ipmiuen putoaa temään 
fainatoita mpöben. Semät töptpmät tamattifeöti jemmoifitta 
aufeitta ja ifoitta foitta, joiben feSfettä on jofu nmpitampi, 
tapi omat ne fuurien nemojen täpi juoffemien luonnon mefi* 
juoffujen faatamisfa. SBätiSti on fpbänmaatta otema pffi* 
tpinen fuofin metfeen äimän petffää (emää; faifi$fa tapaufc 
fiSfa omat ne fnmminfin tnifi märjättä maatta.

Sun temät omat puuttomia ja mättäättämiä aamoja, 
fa$maa niiSfä pteenfä farafufuista, tpppttä peinää; puono*
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uiittpifisfä paiffafunnisfa niitetään tuotafin n̂oitoa temä* 
faraa eläinten reljuffi.

f ) $  a ff n m u f) a i f e t f n o t.

Soitti aamat juot omat paffumufjaifia, jos ei niitä ote 
ennen maan fuimattu ja rnutjaa fututettu; famoiit rimpi fnot 
ja (emät. foöfa niibett tuntomerfeiStä on jo ebcttä
mainittu, emme tältä terratta niistä fen enempää maoria ota, 
mutta etempänä tntemme niitä fumminfin mietä tutfimaau.

g) Ofjutmufjaifet fnot.

0f)utmuf)aifia foita ci moi muuatta töptpä !un rämeitä 
lä, tal)i femmoifitta mitjettpittä, menehtyneittä joitta, joista 
mufya on jo otjueffi tutunut. 92iiStäfiu tutemme etempänä 
puhumaan.

f)) ättuua rämeet.

^aitoittani täytyy femmoifia rämeitä, joisfa ei fasma 
mitään muuta tuu fetjnoSti fasmaueita, pieniä maimaSmän* 
tyjä, rimpiä ja Ijpmin rumaa raataa, ^aiftapattoin omat 
nuoträmeet patjaotta rapafotta, ja poutaifina, tuimina aitoina 
ilmestyy noihin rapaffopaitfoitjin mattea fanafjfa tafyi fup* 
ri, jota fopifee tnn tuohi fitä toSfctetteSfa. SCuo mattea 
fanâ fa on fitfi paffu, että fen moipi irroitta maasta. $oS 
fitä panee tuumaan t)ii(totfcen, |utaa fe ja maiStaeSfa matSs 
taa fe ihan malteatta atuuatta. taiten tuon tätjben futfuu 
tanfa femmoifia rämeitä „atuna rämeiffi".
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Suolaatajeu hyroyydestä.

£ofi fptlä on, että laittein juotaatujen mitjeteminen 
on hhöbpflinen, mutta marma fetin, että paljon ebutlijems 
pi on toifien joitten miljeleminen fun toifien. Sun 
terran afiat niin omat, otifiljan äimän määrin, jos ens 
fitji rpljtpijimme enimmän fuStannufjta tuottamiin, enim= 
män aitaa maatimiin ja mätjemmän antamiin juomiljelyffiin 
ja Ijeittäifimme ne juot jäljen, jotta mätjemmäöä maimatla 
ja juuremmatla marmunbetla pattitfemat maimojemme t)ien. 
©entänen on tartaSti fyarfitfeminen, ennentun mitjetpffeen 
rl)t)bptään, mitä maantaatu olifi enjinnä ebutlifin mitjelpt» 
jecn ottaa ja mitä niistä moifi pitimmin ja parhaiten mai* 
mat pattita.

epäilemättä omat rämeet moncStafin fppstä ebutlifcm» 
mat enfiffi miljelptfcen ottaa. Sftiisjä on perusmaa täfyim* 
pänä, faSmulIijuuS on taatumpi ja obotuSaifa lyhempi, fun 
moneSja muuSfa juolaabuSja.

5Dtutta rämeitäfin on monentaifia, niistätin on jiiS 
tuotettamiramat paifat enjinnä otettamat miljetyfjeen.

©nnafotta emme jaata maan tulemaa taSroumoimaa 
armata mistään muusta, tun niistä faSmeiSta joita maa 
luonnostaan fasmaa; fentäfjben on meibän niistäfin tarffa 
määri ottaminen, moibatjemmc ajiaa oifein armata.

^oS jottafin rämeellä, talji rämeen ojatta fasmaa jefai» 
jin: loimuja, txtujia, leppiä, pajuja ja maittapa mietä hyö= 
tymäntyjäfin, ojoittaa je erinomaijen Upamaa maata; je 
ojoittaa myös perusmaan oteman lähellä; jemmoista maas 
laatua on fuitentin »äijin juotaatujemme jeaSfa. ©enjälfeeit 
omat foimiffos-rämect parhaimmat ja taatuimmat miljclyfs 
jeen ottaa, ©emmoifet raljittorämect, joisja ci faSma muis 
ta tun I)ibaSfaSmuijia mäntyjä, omat huonoin oja rämeiS*
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tämme jo fiiS miimeifetfi mitjcthffccn otettamat, fiitä fem* 
ntotfen ntann mitjeminen maatii paljon aifaa.

Hämeillä tasmamista heinän forfieta moimnte mpös 
joihinfinmääriin armoStetta maan fasmaroaifuutta. Omatfo 
heinänforret fortteita, ojoittamat ne, että rämeenä on jami* 
pohja. ©emmoifisja rämeisjä, joisfa mätään lastuaa puita, 
ofoittaa niisfä fasmama fara ja mättäittä löptpmät nurmea 
torvet parempaa maataatna, luit famantaifisfa paifoisfa faS» 
tuomat attjaifemmat tjeinätaabut.

©non faStoamaifuuS riippuu paljon fiitä, minfätai* 
fista aineista niiben muija on tefepnht. Suonnottistafjan on 
fiiS, että niisfä rämeisjä, joisfa laSmaa loimu, paju, fuufi 
ja Ieppä=puita, niiben muija on tetepntpnpt aitojen MueSja 
puitten tarisfeista telistä, tuimuneista ja pubotineista ot* 
fista, ja ailattja laStuaneiSta, tuhonneista ja mit)boin taa* 
tuneista ja tauonneista puista, ©emmoifisja foisfa faSmas 
neet heinän forretfin omat hthäijempiä heinätaatuja, tun 
huonommisfa rämeisjä taSmaneet; netin taufeamat muofittain 
futotji ja tetepmät muhafji. — ©emmoifiett rämeitten mutia 
on fiiS mätemin ja taSmeitte otottifin.

(gtuthnneSjä mitjethtjeen otettamista joista puhueSfam* 
mc, mainittatoon mielä, että jotien marjitta otemat juot 
omat metteen poiffeufjetta mätemämuhaijet. ©itiä päätie 
fiitä, mitä muha on hhmäffeen jaanut faSmitunnatta, tuopi 
tuima fiitjen taitentaijia tifä=aineita.

©betlifen johbotta moimme jo äimän helposti läjittää, 
että rämeet, joisfa faSroaa loimuja, leppiä, fuuficx ja pajuja 
fefatfin, omat enjinnä otettamat mitjclhffeen. itiutta toSta 
jemmoijia maita on joittemme jeaSja taittien mähin, moimme 
epäilemättä ottaa toimitto rämeettin mitjettämätji; jota enetns 
pi loimuja on jen parempi, eitä haittaa maitta feaSfa ott 
mäntpiätin. Ufeitt on rämeittä harmaa ja pienifasmuista 
foimiftoa, mutta jeniin mitjetemifeen tohtii hpmin tpttä rl)hs
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tpä, fiöä loimujen IjibaS taSmullifuuS on tullut liiallifesta 
märtppbeStä, eitä ole fiis ljuonon maan merffi.

SDluutamat mäittämät foimiffon'ämeeSfä oleman niins 
tutfuttua foiroufamea, jota mitta olifi tasmullifuubclle ma= 
Ijingoffi, mutta en minä tiebä mofomaSta foimufaroeSta mi? 
tään, fillä aina olen foimifto*rämeiStä faanut pproän fabon 
ja liljaman mtljamaan. —  potien marfilla olemien foitten 
miljel̂ ffeett fopii mpös luottamutfella rtjl)tt|d.

SRämetten roilielemifestä

Sun ferran olemme tulleet tietämään, että rämeet amat 
ebutlifimmat enfiffi ottaa miljeltämäffi, rppbpmme pala pa* 
laita tcSfuStelemaan niiben miljelqffen eritpisfoljtia ia enfi 
palallemme ottalaamme tutfittamatfemme:

a) SB iem äri ja p a tst a *ojitu ffe sta.

Sun fuota rumetaan roiljelcmään, on miemäri=ojan tai* 
maminen enfimäinen tpö. SDJitä fiiuntaa miemäri*oja on 
faimettama, fett ofoittaa luonto pitemmittä putousten puns 
nitutfitta.

Sun joljonti fuoljon aiotaan miemärUojaa faimaa, on 
tarpeellinen lorlean mcben aitana femäifin tartaStaa, mistä 
mefi luonnoStanfa fuolta pois juoffee; fiifjen fuuntaan tai* 
mettatoon miemäri. $onfa miljeltämä rämet taas on niin 
tutalaSfa afemaSfa, ctfei fillä feinolla faa felmää miemä* 
rin paitasta, t)än tääntptöön lääninfä agronoomin puoleen 
ia tutfufoon päntä tuttunaan, mistä miemäri olifi paras 
taimaa, fillä (jän moipi felmän tetjbä liememmistätin mefi?
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putoutfitta. 3JJutta jotfa cbeöittä feinoa toimelle fät)te* 
tään, [iinä parmoin jältimäittä tarvitaan.

(Suota miljelptfeen otettai^fa on mälttämättömän tar* 
peellinett tarFattaa: moipito fuon faaba perinpopjaifetti FuU 
matfi, fillä jot et liilaa märFppttä faaba rämeettä poit, 
omat Faiffi miljelp=pritpffet turhat. SJJoni fuonmiljeliä on 
lopettanut elon elämänfä fillä, hm on maromattomatti rpp? 
tpnpt ifoil)in fuomiljelptfiin fcmmoifitla foilta, joita ei ole 
faanut Funnotlifetti Fuimatuffi.

SBiemärhoja Faimcttafoon l)eti niin tunnollifeffi, että 
fe täpttää tarFoitutfenfa. SuinFa ifon miemärhojan tulee 
olla, riippuu paljon fiitä, FuinFa ifo mebenfulFu miljeltämältä 
rämeeltä on. ffiälitti juoFfemat mebet FauFaa rämeitä mpö? 
ben ja (illoin on niitfä Fcmäifin Faupea meben paljous; 
femmoifille rämeille FaimettaFoon micmäri elintään Folmca 
Fppnärää lemeäffi. Semmoifilla rämeiltä taat, joihin ei ote 
muuatta mebentutoa, on Fpmmentä Forttelia lemeä miemäri 
jo tarpeeffi lemeä, fillä femmoineu jo moipi pitää tuimana 
rämeen melFoifetta meben paljouhelta, ^uoli miemärin le- 
mepbettä piifaa, ainaFin enfi aluffi, fpmppbeffi. $ot maa, 
jopon miemäri Faimetaan, on Foman morfä, aloitettaFoon 
miemäri ifommaFfi Fun aiottu oli, fillä tun märfään maalait 
tulee oja, latFeutuu fe ja oja tutistun paljon pienemmäFfi 
tasoitettua fuuruutta.

@i ole fiiuä FplläFfi, että miemäri Faimetaan maan fii? 
pen maapalaan atti, jota aiotaan rumeta miljelemääu, mutta 
fe pitää Faimaa pptä ifoua ja manFFana patti miljeltämän 
alan. „£)pmätti aljettu tpö on puoleFfi teptp", (anoo fas 
nanlatfu ja niinpä fe on tätfäfin, fillä jot miemäri tulee 
puono, niin muutin tpö Fäppi tupruttamalla ja tuprutta? 
malta fiitä faabaan maimanfafin.

Sun miemärhoja on faatu Funnotlifetti Faimetulfi, 
rumetaan paltta^ojia Faimamaan. taltta: ojitutfetla pmmär? 
retään fitä ojittamitta, jolla miljeltämä maapala lopmotaau
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inisin fuuruifiin to f̂oi în talji patstoifjin. SXiiitä ojia, joilla 
noita paistoja licrrctään tahi tohmotaan, tutfutaan palsta* 
ojiffi. palstojen tfouS riippuu paljon fiitä, minlälaista 
palstoitettama maa on. ^oS maa on loman märlää, ei ole 
l)pmä (illoin ojittaa lomin juuriin palstoihin, ei ainafaan 
puolta mittatpnnprin alaa fuurempiin.

l>PalSta*ojitulfeSta on montafi p̂ötpä. ©en amulla 
metapp liila ntcirlppS pois rämeestä ja muija rupeaa tefep* 
mään fasmuille otollijelfi; mielä fiitä on fe ppötp, että f cm* 
moijeSti ojitetulla rämeellä Jpfenee tefernään tpötä märfinä* 
Iin muoben aifoina.

palsta*ojitulfenfin täptpp tulla lunnotlifcSti toimite* 
tulfi, joS mieli faaba työstään tarfoitettua ppötpä. taimet* 
taloon fiis nelin tapbeljaa tatji tpmnientä forttelia lemeiffi, 
neljää eli miittä lorttclia fpmiffi.

b) SuottimifeSta.

®i leitenlään pitäiji rumeta juota luolfimaau peti 
palSta*ojitulfen jälleen. äBaitfa maataatu oliji luinlafin 
bpmä, on luitcnlin pitlällifeSti maaSja feijoma märfppö 
tcpnpt maan Ijappoifelfi, Jonia muofji niin älliä tefjbpsfä 
maaSja laSmullijuuS ci moi tulla Ijpmä. S 08 miljeltämä 
rämet on laihanpuoleista maata, oit jen tarpeellinen feijoa 
ujeammat muobet palSta*ojitettuna ennen luolfimista. ©nlo 
rämet taas lihomaa, moipi luolfimifeeu rphtpä jo muoben 
päästä palStasojittamijen jälleen.

5Tuo obotuSaila tuntunee monen mielestä itämältä, 
mutta eipä terraan polttajanfaan auta tuota obotuSailaa 
pitäminen minään, maitia hänen täptpp monena muotena 
terraalfiaan malmistaa, ennen lun hän moipi niistä mitään 
jaaba ja phtälailfi on hänen ttjönjä paljon mähemmän tuot* 
tama lun juomiljelpS. SoimeHijeHe fuoroiljeliälle ei tuo 
obotuS tee tumminfaan mitään haitta0/ fiitä hänellä on aina
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mitjeltä ennafotta patSta=ojitettua maata, fittä tjäit on tu(« 
Iitt huomaamaan fext fuurctt ebun.

StJioni fuomitjeliä on faanut Juuria maljingoita, tahi 
on faauut määrät fäfitljffet fuotDitjeftjffeStä ja heittänet fo* 
fo mitjetpffen fiî ett, !un t)än on foman tjätäifeSti rt)̂ tt)n̂ t 
fitoroiijettjlfcen âpotfa maimatutta maatta.

Sun rämet on ollut pafSta;ojitettuna taroceffi tauman 
rumetaan fitä fuofftmaan fartoif»in. (Sarat fuotitaan Utin, 
että ne omat puottapäimää fotjben jos fe maan afemau fut)s 
teen fuiufin on mahbottista. SCarfoituffena fittä on, että 
fitumin puotipäimä paremmin tämmittäifi maata farfa;ojain 
tantta, luotin tuntunee monen mielestä joutamatta, mutta 
ei mitään mäfjintäfään cbutlista fotjtaa pibä misfään tpösfä 
tatfoa plön, femminfin tun fe tutee famatla maimatta tet)s 
btjfft, fittä ufeintin (lmäl)äSfä paljon feifoo". Söiifi fpltäifet 
farat omat tjamaittu oteman parhaan teropifet; ainataan ei; 
mät ne faa otta ojaanfa temeämmät fitä määrää, fittä fuo 
oit mettä intemää maata ja jos farat1 omat liian lemeät, 
eimät ne pääfe mapaaffi pohjapapoStaan.

(Snttcnfun fnoftimaan rumetaan, pitää farat niitata ja 
maajoittoa pl)tä temcitfi fummaStafin päästä, ennen maini; 
tulta lemepbettä.

Suoffitninen tapahtuu fiten, että fuotitaan pirtin 
farfaa, faran feSfette, noin fpttää temeää juomaa ja fit* 
teu fnofitaan laihoitta päin feSfette ja tämä fen ronoffi, että 
turpeet laitapuolitta futfeentuifimat faran feSfette ja tutifi 
fiten ntpfemäffi.

3>oS fuofittamatta fuotta on puita, tjafataan niiben 
juuret pntpäriinfä poiffi fitämarten tetjbpttä juurifirmeettä, 
jota ojapiitutfifin Janotaan; fitten ne feffittä mebettpnä at; 
matt helposti faatumat. SaatueSfaan ottamat ppstösfä otteita 
ten puitten juuret paljon maata mufaaufa; fe meistetään 
ojapiitutta mähemmäffi ja fitten mpörptetään puut feSfette 
farfaa fotoihin.
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©äliSti on luottamaalla uitu pation puita ja muita 
juuritöitä, että niistä tulee piltin farfaa fortea lito; [illoin 
ei auta niitä fotoihin muomaaniincn, maan mpörptetään ne 
niin feSfcllc fun moibaan.

$oS fuofittama maa on niin mäpäpuista, että fe mou 
baan jo [omatta fefänä rnfiifeen fplmää, on parempi tuot? 
fia femäätlä fun [pf[pllä, foSfa taimi mataa fuofatjcn fornait 
timiitfi, jonfatäpben ei [iipen fart)i paljon mitään malfene; 
muuSfa tapanf[e$fa on fumpifin fuotfiinâ aifa famau tetemä.

äftonen olen näpnpt tuofficSfaan peittämän fcfä ojan 
paifau että ptjörtänöt fuolfiraatta, femminfiu puuttomilla 
rämeillä. -DJhttta niin ci pibä misfään tapauffeSfa tcpbä, 
maan faraxilaibat pilaa luottia äimän [arfojen mäli[iinpaa* 
lutuffiin asti.

©itiä joS ppörtänöt jäämät peti alusta alfani fortea 
aif[i, jääpi farfa lantaffi ja lantaSja peltojaraSfa ei moi 
mitään milja mcncStpä, fillä fovfcat ptjörtänöt cSlämät ftjf̂  
ftjin ja femäifin liian mcbcit juofjcmaSta niisiä pois ja fê  
mäifiit pp[pp niiSjä faumatt lumi ja jää, ja [e on fnurefft 
paitaffi taitelle taSmultifuubctte; tuliin laipon ja Ijeinän juu* 
reu polttaa mpös lumi ja jää pois.

c) ©arfa^ojittaniifeSta.

gun on [aatu tuofituffi niin paljon maata fun aiottu 
oli, rumetaan farfâ ojia faimamaan. Saimatntucn fäppifin 
upt pelpoSti laatuun, fun fuotfamicpet omat fuoffinect ojan 
paifau pitptaaffi puista ja turpeista.

Suutta tapi feitfemää forttelia femeät ja fppnärää 
fpmät ojat riittämät en[i aluffi farfâ ojiffi. DJJaapelloiSfa 
täptpp ojat aina tcpbä faffifertaa lemeätnmiffi päätin, fun 
jpmpptenfä omat ja altafoufentmiffi, että oja paremmin feifoift, 
mutta fuoSfa ei tuo laitojen fatliStuS ole tarpeellinen, [idä 
mitpa on paljon fittinfa pitämämpää tuin muu maa ja
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fcrUDiiofft fetfoo fiiita oja paljoa paremmin. ^Iman fitä 
olifi fuô ojat paljon hitaammat tepbä, joS ne pitäifi luota 
alta foufemmiffi fun päättä. Muutoin tuo fouffapopjainen 
oja tutifi mpös perusmaan noStamifeSfa paitallifeffi.

©arfaojien faimaminen tapahtuu fiten, että otetaau 
alinuafin fpmntcntä jpltä pitfä, mitfoista tcptp fopfi, fitlä 
pamppuföpben pitäminen olifi paaSfauSta. @en molempiin 
päipin filmuStetaan ppbeffätt lorttelin pituifet, fitciffi rnuol* 
fut, fuorat ja tpmipäästä teroitetut feipäänpalaifet. Suni* 
mäntin latmapuoleen teitään niin pitfä mitta, fuinfa le* 
rueifft farfaojat aiotaan faimaa, efimcrfiffi feitfemän forte 
•telin pituifet.

Snnenfun ojaatnaan rumetaan, pistetään ojan pääpän 
fuora feppi, niin että farfojen feSfimäli tulee äimän 
ojan feSfelle. Smifecn pääpän pistetään famoin feimäs ja 
)cn pääpän pannaan jofu turmc, että fe paremmin näfpift. 
SeSfelle, äimän linjalle, pistetään mieläfin feppi. £oineit 
föpben pääsfä olema feppi pistetään äimän pääsfä ja Iin* 
talla oleman fepin miereeit ja Ipöbään maapau fiinni. X o u  

ncn föpbett pääsfä olema feppi miebääu ojan paiffaa eteenpäin, 
föpfi mcbetään piufalle ja feppi pistetään äimän feSfelle äS* 
foistä linjaa ja pistetään fiinni. SRpt otetaan ojapiilu ja 
Ipöbään fitlä pitfin föpbett fimna niin fpmä palfein maa? 
pan, fun lujalla IpöuniHä moipi tulla. Sun foto töpben pituus 
on niin Ipötp, otetaan töpben maajat irti. Söpbeu pääsfä 
olemaan feppiin tcpbptlä mitalla mitataan npt ojan lemeps 
ja föpfifeppi pistetään lujaan fiipen paitfaan, jopon ojan 
lemeps oli meriitti). SEoifeSfa pääsjä tcpbään famoin ja 
fopfi mebetään piufalle. sJipt ei tarmitfe pitää linjasta rnte 
tään puolta, fitlä ojan lemepben mittafepit omat määränneet 
föpben olemaan famaSfa juur.naSfa ojan linjan fanSfa. 
Djapiitutla Ipöbään npt, niinfuin toifellafin puolella, pit̂  
fin föpben fimua. (Sitten otetaan föpfi pois ja miebään 
fiipert pääpän, jopon ojapiitutlalpöminen lopetettiin. 8ins

2
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jän puolimmaifetle laihalle pistetään toinen föpben feppi 
entijeett reifäänfä ja toinen miebään eteenpäin, föpfi mebe= 
tään lujalle ja jetin fcppi pistetään taas äimän linjalle 
ja niin on fe malmiina toifelle terralle, ©iitä on mielä 
jetin etu, ett’ei föpfi ole tiellä ojaa faimettaisfa, eitä lois 
laannu, jota muutoin jaattaiji pian tapahtua, ei mpösfään 
ole tifimäijen föpfifepin linjalle ajcttaniifeSta mitään ljuolta, 
cilä tatromista, luu fen fai pistää entifeen reifäänfä. Sfteiän 
fäitpttämifeffi fopii mpös pistää jotain rifua toifellefin 
puolelle ojaa tpfjjään reilääu, fillä faitoaisfa fc menee um= 
peen ja olifi mäljän miimpffiä uubeStaan fitä mitata.

®un niin on faatu teljbpffi, Ipöbään ojapiilulla ojan 
paiffa loielä feSfeä Ijalfi. 9?pt rumetaan luomaan ojaa fjp* 
rnällä pistelapiolla ja tulee fe tarpeeffi femeäffi faf»bella 
rinuaflaifella pistolla. äJtufjatelit foljfeamat npt äimän fjel» 
posti irti, fun ojaupaiffa on ojapiilulla Ipötp molemmilta 
laihoilta ja feSfeä. $oS ojattaman fuon muija oit fooSfas 
ppfpmää, ei enfimäifen piston jälleen tarmitfe ojaa poljjata, 
mutta joSfa muija on tjauraSta ja murenee, on irtain mu* 
pa fppbettämä pois ennen toista pistoa.

©oiSta pistoa piStettäeSfä ei enään f omi fäpttää oja* 
piilua, fillä ojan partaat omat jo tiellä, maan pistäminen 
tapahtuu fiten, että pistäjä pistää enfin lapiolla maan ojan 
fimuSta irti, ja famoin feSfeä Ijalfi, fitten roaSta pistää 
Ijän muutelin irti ja mislaa fen pellolle; famoin telee f)än 
toifeHa laihalla ja fitä telee Ijän niin lauman, että foft> 
föpben pituus on päähän asti toifilertaan pistetty, ©itten 
pohjataan oja ja npt fe on malmiS. Ojittamista pitfite* 
tään fillä tamatla niin lauman fun faiffi ojitettama maa 
on ojitettu.

3J?onen olen luullut mäittämän, että föpbenpito ojans 
laimamifeSfa maan {(ihastuttaa. ©e on fuitenfin tottumat s 
tomuuheSta fpntpnpt ennalfoluulo fillä föpfi ei fuinfaan 
îhastuta tpötä, maan päinmaStoin joubuttaa, eifä pffifään
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tottunut ojanfaimaja tuo ojaa ilman töittä, Siitä on 
petifin fe etu etfei tarmitfe tartata mitään ojan fuoruu= 
beeta ja fen muoffi ttj5 fäppi ifäättfun majiinatta ja 
pptäfaiffi oja tulee fuoraffi ja fauniiffi. <

Ufean huolettoman ojauttajau ja ojarin oten tuuttut 
raäittämän: „oja ei tarmitfe otta fuora, ftCtä mebettä on 
notfeat nisfat, fpttä fe pääfee mutfaStafin ojaa mpöten M *  
ternaan." tuommoinen tnäitöe on fumminfiit perustama* 
toin, fiCtä joS ojaefa on mutta, puSfee faifti [itä mpöten 
tutteina mefi fuoraan muttan perään, jonfa je mäpitettcn fai= 
maa onnette ja jicten maa topfeaa ja mpörpp ojaan, ja tät»t= 
tää fen fittä fopbatta umpeen; muutoin, on ojaSfa tarpeetfi 
pituutta, maiffei fiinä ote muttiataan.

ippmä ojapiitu on ifoSta armosta rämetten jo mniben 
joitten mitjetiöitte, fittä fe on itääntun toinen mies, ja tuot* 
tieSfatin on fe mätttämättömän tarpeellinen afe fentmoi* 
fitta rämeiltä, joisfa on puita ja lantoja, fittä maiteatfi ja 
tjitaatfi fäppi niiben irtifaaminen luotatta, SJtutta tun on 
amuttinen ojapiitu afcena, moipi fittä maljmattin juuret pet* 
posti poiffi tpöbä.

UfeaSfa paittatunnaSfa oten näpnpt fäptettämäu pe* 
räti fopimattomia ojapiituja, jotta eimät: enfintään täptä 
tartoituStanfa. ©en muoffi fetitän täsfä minfätaifen täpän 
asti parpaaffi tunnetun ojapiitun tutee otta, mietäpä pii= 
ruStanfin fen, maiffei fuinfaan täsfä firjaSfa tute paljon 
tpötatujen fumauffia olemaan, fittä melfeen faifti fuotoitje* 
tptfeen fuutnmat tpöt tepbään tamattifitta rnaanmitjetps* 
afeitta.

©japiitu tepbään fotonaan rauhasta. 8apa eti te* 
rä tepbään toimea forttefia pitfä, fnutta tuumaa temeä ja 
pamaratta marrenpuotetta 1/4 ofa tuumaa mapma, mutta 
tntfaimen puotetta opuempi. 8apa tepbään temeästa ta n» 
geSta ja teräs pannaan terän puotette. Söarfi tepbään fou* 
faSta fangesta ja feitetään fiinni taparautaan. SBarfi
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teljbään fhpnärää pitfä, 1V8 of a tuumaa tcmcä ja 5/8 ofaa 
tuumaa mahtua. äöarren plipäähän Ipöbään leroeä, oljfanen 
loppu, jobta fitten {äännetään onfi ja mufama ponfi toar* 
teen ja fillä tatuoin tulee fofo ojapiitu rauhasta. 9täföän= 
fn on fe tämmmöinen

Sun ojapiitu on tef)tt) t)llä otetuien mittojen mufaan 
ja toimitettu täsfä oleman maltin näföifeffi, fatlitaan fcn 
teränfuu ofjfafeffi ja l)pmä feppä ofaa fptlä tefjbä fiifiett 
htytoän terän. Suu fe fitten laSfetaan terämäffi, uppoaa 
fe otjfafen ja p t̂äfaitfi painaman tapanfa muoffi IpöbeSfä 
fpmälle maahan; fäfimarrenpaffuifet puut menemät fillä 
poiffi luin fortteet —  ojapiilu on fiiS ntytpään merraton 
afe rämetten mitjetptfeSfä.

b) @ i i m o a m i f e S t a.

^oS rämeeSfä on ollut paljon puita, juuritöitä, fan* 
toja ja liefoja, on paras ett’ci muomaafaan maata finä 
tefänä fplmoön, jolloin fe fuotittiin ja ojittiin. ©itiä otifis 
t)an fe tarpeetointa tamnran tuhlaamista ja metfän IjaaS* 
faamiSta, jos nuot monasti ifot polttopuutuarat poltettais 
fiin paitoinaan, jota paitfi tljlmöönpaneminen ei tämifi 
laatuun. ©iis on fentmoifisfa tapautfisfa paras leino, että 
taifti faabetut puut halataan Ihmeellä juuresta poifti, fars 
fitaan ja pannaan nistojeu päätie ojien tolpalle totoihin.
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«Samoin footaan faiffi lieot ja juurifot pellolle fofofoiljin; 
fantaSja footaan mpöS fatffi mitätöin puunpärtp, fuitt 
mpöS tuoreista puista jääneet, muijaa juurisfaan pitämät 
fannot, eri fofoifjin. Salmella fitten mebetään faiffi polte 
topuufji felpaamat puut fotiin, joSja ne färjetään ja l)afa= 
taan pinoihin.

SD̂ oni joita mitjelemä talo on muojifpmmeniä (aa* 
nut fitfä tamoiu fofomuotifet polttopuutarpeenja, jolla ajalla 
Ijeibätt ennen talouben tarpeijin riittämättömät ja ljuo* 
not metjänjä omat jo Ijpötpneet fiifjcn määrään, että Ijp* 
mästi riittämät talouben öoltto* ja rafennuStarpeijin.

3(0S taas miljeltämällä rämeellä ei oliji paljon puita 
eifä juurifoita, fätjpi äimän Itpmin laatuun, että fuofoS jo (a* 
mana fejänä malmistetaan fplmöön. Senlaifelta maalla, 
jamoin fun ebettifelläfin, footaan faiffi rijut ja muu puun* 
pärtp tofoif)in pitfin farfoja, jolloin fopistetlaan puun juu* 
risfa olema maa pois niin mijuutt fun moibaan. Sitten 
fun ne omat tarpccfji fnimanect, poltetaan ne, mutta (il* 
loin ott tarfoin mariin*otettama, ett’ei maa ole foman fui* 
ma: jen muofji onfin tuo polttaminen paras tefjbä jonfun 
jateen perästä. Sun fjafojen fijat omat (ammuneet, Rajoite* 
taan niifjin jäänpt poro eli tutjfa pitfin (arfoja.

Sittenfan faiffi puut ja rijut omat (iten (aabut pois 
tieltä, rumetaan ojamuljia Rajoittamaan. Suotta on (iî ett= 
fin tpöRön paras ajc, (itiä lapiolla (e tulee Ritaaffi ja raS* 
faafji. OjamuRiaRajoittaeSja ei ote muuta maariin^ottamiS* 
ta, fun että ojamuRastelejä misfataan fitofalla feSferomäS 
(arfaa, aina maan maariin*ottamalla, etfeimät (arat jää 
fcSfeä lantoiffi. ^oSfafuSfa (»olaabuSfa on muija niin 
(itfeää, että ojamuRat pRjpmät äimän RRmin fooSfa. Siinä 
tapauffeSfa on niitä Rpmä hajottaa toifeSta päästä terote* 
tulla (eipään palajetla (iten, että teroitettu pää pistetään 
ojamutjaspaafaleejen ja (itten fe misfataan feSfelle peltoa. —
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Suitenfin on ojamupa parmoin niin jitteää, että fitä fiten 
moiji Rajoittaa.

Siiman famalta tamalta menetellään niibenfin tuotos* 
ten fanSja, jotfa puibenmebon muofji omat jääneet toifeen 
muoteen.

e) ‘ipolttamifeSta.

Sun joSfafin afiasfa on faffi oifein jtjrffää maSta* 
puoluetta, lappi ujeinlin niin, että molemmat omat määrän 
jä ja tamallijeSti on fiilloin oifea topta puoluetten Ie§fimä= 
Iillä.

Susiin misjään taloubetlijeSja ajiaSja löptpp jprtem* 
piä puolueita, fun juuri joitten potttamijeSja. Soijet polt* 
lamat lailli mitä maan mäpäntin palaa, aina taalaan pe* 
ruSmaapan asti. Soijet taas mäittämät timentomaan, ett’ei 
foisfa faa polttaa ainoatataan tortta. Suo mielipibe on 
tai jpntpnpt peitle fiitä, tun omat puomanneet, miniä ääret* 
tämän mapingon joitten polttajat omat aitoinaan mattaan* 
jääneet jillä, tun omat polttamallaan päivittäneet taiten 
mupan, joten maa on taufaijifji ajoifji tullut ipan pebet* 
mättömätji ja jiiS ppöbpttbmätfi.

SJBaitfa nuot polton mastustajat omat perus*aatteenfa 
jääneet jelmästä ejimertistä, omat petin fumminfin määräS* 
jä, jillä polttaminen misfeisfä tapantjiSfa on joitten mitje* 
tiöitte jangen tärfeä toimi. Somalla fuumuubeHaan pup* 
bistaa maltea rnaaSja mielä jäljeltä oleman pappoifuuben, 
jamaSja tun je jälteenjä jättämällä tupaltanja pöpstää maa* 
ta. Supasta jpntpnpt lipeä, jota oppineet talitfi nimit* 
tämät, maituttaa mpös jen, että mupa rupeaa nopeammin 
tetepmään ja jiten malmistuu tasmiöe rnaaSja otoöifia 
ainetjia.

Suosta taiteSta ei tummintaan jeuraa että faapi 
polttaa laitti mitä palamaa on, jillä jilloin porjaptaifimme 
taas noibett antarain polttajain määrälle uralle.
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308 fiis tt>itjett>ffccn otetulla rämeellä on ftjpnärän* 
fään merran muijaa ia jo8 fiinä on rimpiä Ja muuta tör* 
fpä, moipi fen äimän määrättä polttaa enfi fijlmötle. 2J?ut* 
ta meibän tulee olla fipmin maromaifet femmoifia foita 
polttaeSfa, fittä iob fe faa palaa liiaffi, on fe enemmän 
mafjingoffi fun amulfi. Siiatlifeffi palamifelfi moipi (anoa 
[en, joö faiffi ofamuljat ja fuoffaturpeet omat palaneet, fil* 
lä turpeisfa on foitten paras moima, fiinä on tarpeeni 
fentmoisten rämeitten polttamifeffi, fun rifut, puunpärtp, 
rimmet ja ofa ofamuljia ia fammalta omat palaneet. ©en* 
muoffi on tuifi tarpeellinen, ett’ei fuofoffiin foman tuimana 
aitana panna malfeaa. 3° fiitäfin fptjbtä on fe maaralli* 
nen, että foman tuimana maan ollesfa, on maifea faaba 
malfea ppfpmään määrättiin raioien fifällä.

föionta fauljeaa ia palfitfematonta maljinfoa onfin 
femmoinen maromattomuus metfämalfeain tantta aitaan* 
faanut.

(Sbellämainittuien fpiben muotfi onfin paras fuofoffia 
polttaa fateen perästä, fillä fun polttaminen tapahtuu 
melfeen aina fefän lämpimimpänä ia fuimimpana ai* 
fana, palaifi fe muutoin liiaffi. —  PolttamifeSfa omat 
feuraamat maariin*ottamifet tarpeellifia:

Sun on runfaanlaifeSti fatanut, mennään parin päi* 
män perästä fjemofen fa farljin fanSfa fuofoffillc ja farlji* 
taan ne faiffi. Jämä on tarpeellinen fen muoffi, että fuo* 
toffet paremmin palaifimat, fillä monifertaan polfeffitut ia 
entäpä taimen allafin olleet, lasfeuneet turpeet, eimät pala 
fun fomalla fuimnubella Ja filloin ne palamat faiffi. —  
Sarein tulee olla Ijarma* ia pitfäpiifen; fnuben talji feitfe* 
män tuuman pituifet Jo riittämät, fun ne maan omat niin 
pitfällä ulfona puusta.

Sun fartjimifeit fälfeen on ollut pari folme pouta* 
päimää, mennään polttamaan fuofoffia. polttaminen tapalj* 
tuu fiten, että fptptellään tuulen alimainen farfa pitfää
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pituuttanfa enfinnä palamaan, ennenfun mipinfään muu* 
alle on malfeaa pantu, polttajat maptaamat npt foto [a* 
ran palamifemaian, etfei tuuli faa nafata malfeaa poiö 
faratta ia jos [e tapahtuu, pitää tuo määrällinen fipinä fopta 
[ammuttaa, [idä muutamaa minuutin fuluttua moipi [e 
olla jo niin ifoS[a määräSfä, että [itä on mapbotoin tufes 
uttaa. ©cntäpben onfin parasta, että tuotosten polttoon 
menee niin paljon mäteä, tun tatoSfa fpfenemiä on, etfet 
rnetfämaltea pääfifi liitteelle. Jäärääpä pleinen lafimme 
naapurientin olemaan apuna foita potitacSfa; fatfofoon [iis 
itfefufin laista, miSfä iärJeStpffeS[ä panen on naapureitaan 
amuf[cen ppptäminen. —  SBälttämätöintä on mpös, että 
ufeita mefifaameja on märällä alla tuulen että tuulen nafs 
laamat tulentipinät moibaan luotettamammaSti [ammuttaa, 
[illä etpä tuimaS[a mupaS[a ja fonnoSfa olema malfca ole 
niin perffä [ammumaan, ja ujeinfin on [iellä fipinä mielä 
[alaS[a, joS[a [e näpttää äimän [ammuneelta ja [iitä moipi 
tulla maimai[et mapittgot. Sun tuulen alla olema [arfa 
on [aatu noin poltetuf[i, [ptptetään laitti [arat noin pala* 
maan. ©pettäminen tapaptuu [iten, että otetaan tuopifäp* 
ppröitä tepin nenään ja [ptptetään ne palamaan» ©itten 
mennään pittin [artaa ia pistellään [idä malfeaa turpeifin; 
tapi otetaan tuimia, manpoia Olleja, eli muita runfuja, 
[ilmuStetaan niitä luja tufto tuoreefen mit[aan ja [ptpte* 
tään palamaan, ©en fanSfa Juostaan npt tuulen pääditn* 
mäistä [aranlaitaa, annetaan palaman olfifäärpn menpä pe* 
räSfä, ioSta lähtemistä tulenfipinöistä mupa [pttpp pas 
lamaan. —  9)mmärrettämä on, että tuo pleinenfin fptpt* 
täminen pitää alfaa tuulen alta, [idä päältä tulema [amu 
eStäifi taiten toimen. 9?iin [ptptetään iofa [arfa. Sun 
enin [amu on päiptpnpt, tapellaan, omatfo fuofoffet Jota 
paitasta palaneet. $>oS « °̂ e fäpnpt, nafelfaan palas
mia turpeita palamattomiin paiffoiptn, jofo teroitetulla 
tepidä, tapi rautalapioda; mpöS [aapi palamia turpeita
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ftjöbä rautatapiotta pajalleen palamattomiin paiffoipiu, jot= 
fa niiltä temenneistä tipinöistä äimän pian fpttpmät.

$oS ei fabetta tule f»eti potton jätteen ja joS ei fpt* 
mon*aifa ote mietti täpettä, tarvitaan patanect peitot tpp* 
neettä ifmatta, peti fun matfca on tartfaan [ammunut. 
Särpiminen toimitetaan fen mttoffi, ett’ei tuuti meifi tups 
taa pois, fittä tupla, jonfa palaminen on jälfeenfä jättänpt 
on juuri fe juon tannoituS*ainc, jota potttamifetta toettiin 
fuofotfitte antaa.

Sopuffi mainittatoon, että tetto tapben aitana päimäl* 
lä oti fuo mietuifinta palamaan {a että toptutainen tuuti 
petpoittaa paljon polttamista.

£äpän peitämme tältä terrotte feSfuStetut rämetten 
potttamifeSta, mutta toijentaifien joitten mitjetpffeStä feS' 
fuStetteSfamme tutemme mietä jiipen aineejen täjifji.

f) Sptmämi feStä.

Sun fuofofjet omat npt noin matmiiSfa reitaSfa, 
tptmetään niipin ruista. Splmämifen täptpp tapaptua aU 
fafin, Saurinpäimäsmiifon ebettijettä miitotta, tapi ainatin 
£aurinpäimä*miifotta, fittä ruis tarmitfee juoSfa ppmäit 
juurtuntijen, joS on mieti fen tatmen atta feStää.

^otaifette mittatpnnprin alatte tptmetään tpmmenen 
tappaa rutiita. SDTuutamien oten näpnpt foitaan fptmämän 
tapbeffattatin tapotta tpnnprimatan, mutta minä pibän 
fen tiian mäpänä. £oifet taas tptmämät faffifintoista 
tappaa famatte alatte, mutta omasta, pittästä fofemuffeSta* 
itt tiebän marmuubetta mafuuttaa, ett’ei tpnnpriitsata tar* 
mitfe fpmmentä tappaa enempää fiementä, femminfin foS 
fptmäminen on tapaptunut oiteatta ojatta; itman fitä on 
ruis fitoSfa paljon papempi tafoamaan fun maapettoSfa ja 
fuopettoit ta’oSfa on otti papempi mätänemään. ©iiS on 
tunfotipeä ruis fuoSfa enemmän mapingoffi tuin aroutfi.
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SDiitään ebettäpäin täppää matmistnsta et tarmita 
niin matmistetutta maatta. fKonen ottaman fuomitjctiän 
mielestä tuntuu tuo fptmömaa faufjeatta, fittä nuot ifot 
fuotfaturpeet ja etjfäpä ojasta nostetut mutjatetitfin, jotta 
omat mieto ofaffi eleinä, tetemät pettonpinnan jontutaifen 
tuotiton näföijetfi ja tobeltafaan ei tuottaturpeita eitä oja* 
ntupia tarmitfetaan pienitft muomata; pienctfäät maan fett 
mitä mattea ja favlji peitä moipi pienentää, tpllä aita tjeiS* 
tä fuiteutin lopun tetee.

Sptmäesfä ei fiis ote muuta tetjtämää, tun että tpl* 
metään fiemen peltoon, näpttäföön fe tutitta tartealta tatjan= 
ja. ©en parempi fe on, tun fiinä ott turpeita, fittä turpei= 
fesfa maaSfa ruis menestpp mcrrattain paremmaSti tun 
tafapinnasfa. —  ©ittentun fiemen on tptmettp, tarvitaan fe 
fetaan niituin tamattista on.

3oS niin onnettomasti otifi potttaeSfa täpnpt, että 
tuotfaturpeet otifimat laitti patancet ja fiitä fppStä pelto 
otifi jäänpt matjmatte porolle, ei ote fiitjen ppmä femntoife* 
naan ruista fplmää, fittä fiinä mätänee otti, eitä terää tu* 
tefaan; taipo on mpöS fiitä papa tatoamaan. ©entmoifiSs 
fa tapautfisfa pitää fuota tpntää ennen fptmöä ja fittoin fe 
antaa tuotettaman tasmun, fittä tiifa tupta on fetaantunut 
mupan fanSfa.

föteneStpnpt ruis antaa teStimääriin miiben ja tap* 
betfatt tptinprin mätitte rutiita mittatpnnprin atatta. 0t* 
teja ja ruumenia tutuun ottamatta, tttee fe jo miibettäfin 
tpnnprittä, 20 martan jätteen tpnnprittä, 100 martfaa. 
SBaitfa fuintatin fortean pattan taStifimme tuoffimifette, 
ojaamifette ja muitte toitte, eimät tustannuffet tummintaan 
noufe fataanfaan marftaan. ©iis enfimäinen mitjanfaanti 
peittää jo tustannuffet, mietäpä tuottaa moittoatin. £äStä 
jo pitäifi fäpbä fetmitte, fuinta ppöbptlitten toimi joitten 
mitjeteminen on, maittemme tutuun ottaififaan mitä ppötpa 
fiitä on eteenpäin. SDiinä olen omasta totemutfeStani fen
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hamainnut ja jaman olen mpös monen juomiljeliän tuullut 
Sanoman, etfeiniin huonoa muotta tule, ett’ei fuoSta faa* 
tu enfimäinen ttilja peitä fuStannufjiaan, ettei maa ole 
erinomatjemman lomaa ja jos ei fatomuoji fatu tot)taa= 
maan.

g) Seiffa a m if eS ta.

Suotuista ei piha obottaa toman tuteuneeffi eli 
fppfhneeffi, maan fe on teifattama joteufin tuoreena. Sppt 
fiî en omat monenlaiset. SuoSfa on ruoste tornin tärfeä 
ottaan miljoihin. (Siinä ei ote niin paljon fimennäiS*ai= 
netta fun maapetloSja ja fentäfjben tulee jpmään paffu 
tuori, fun fe faapi täpfin tuleentua; rnpöS tulee jpmille 
ruma, ruSfea nato.

Oljet menemät mpös pilalle, tun ne jaamat pantaan; 
tua ja jetin on fuuri roahinfo, fitlä juopetlon oljet omat, 
fun ne oifeatta ajalla leitataan, paljon mieluijemmat eläi» 
mille fun maapetlou oljet ja fiiS ramitfemammat. 9?äi în 
mielä lifäffi tulee fe, että jppshallat omat pahemmat joilla 
miljoja mifuuttamaan, fun maapelloitla.

9fuiS on fiiS teifattama joilla ennen täpbetlistä tu» 
leentumistaan. SOfiltoin oifea fuorufiin leiffumaifa on, 
näfee huolellinen juomiljetiä jiitä, milloin olfi rupeaa juu» 
relta feHaStumaan ja jaamaan pieniä, ruSfeita pilffuja pit» 
fin olfianfa. Silloin on täf)fä ja jpmä mielä monen mie* 
leötä tiiafji tuoreet, mutta fuitenfaan ei fe enään parane, 
maan ruoste ja Ij&nftuumnen rupeamat päinmaStoin jiitä 
jpmäStä runjaaSfa määräsjä ojaanja ottamaan.

Suonella on je luulo, että jos ei jofa jpmä ole täp» 
bellifeSti malmistuneen näföinen, tulee foto huonompi, mutta 
tuon luuton moipi äimän helposti fumota. Suorufiita 
tahbotaan aina faupaSfa moittia ja nuot moittiat omatfin 
ne oppineet tuntemaan äimän hh^in ruSfeaSta märistään.
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herran otimme eroan faupungin tovitta mpömäSfä rufiita. 
Ufeampia fuormia oti fiinä ja meittä faifitta oti fuorufiita. 
Naapurini otirnat mietinmiärin antaneet toitjanfa peitolta 
toatmistua, faabaffenfa ijompaa fotoa, mutta minun oti* 
»at ailaifemmin teilatut. 0Stajia tuti. §e fatfetitoat en* 
finnä naapurieni tatoaroita. „3S5ai fuorufiita! ^unaifia 
fnn lettuja ja pieniä fun oratoanfpnfiä, emme me puoti 
noiöta enfinfään", fanoitoat ostajat ja famaSfa tutitoat tie 
minun fuormatteni. „gaS tältä on toifentaista toit jaa, 
oifeen asemaan rufiita! mitä toaabitte tpnnprittä?" „§a 
fuitenfin ne otoat fuomaan rufiita", fanoin peitte, fittä en 
tahtonut pettää Ijeitä. „Se touotoaatte narrata meitä 
mutta fptlä me jptoät tunnemme, ©uorufiit eitoät ote noin 
fiteitä ja fauniita, fanofaa toaatt, mitä tpnnprittä toaabitte!" 
9)2e fotoeimme pinnasta ja fauppa oti pian teptp. SJfinä 
fain tatoarani paljo pitemmin mpöbpffi toietäpä ufeampia 
marffoja enemmän tpnnprittä fun toifet ja faiffi tuo fen 
muoffi, fun otin rutiini ennen teilannut fun pe. —  Sästä 
oti näptätoä, fuinfa ifoSta armosta fuorufiin oifeatta ojatta 
teiffaaminen on.

gun rufiit otoat fupitailta eli jaloitta fuitoaneet, pan* 
naan ne aumoihin, fittä fupitailta taimeen asti otteSfaan 
faifitoat ne paljon enemmän turmiota fun aumoisfa ja par* 
tooin on fuotoitjetpffet fittä tilatta, että niitä moifi futait 
aitana puiba.

Snfimäifen refifetin tuttua mebetäätt rufiit fotiin ja> 
puibaan tatoattifeSfa järjeStpffeSfä, fittä jota enemmän ai= 
faa ne otoat talteen atta, fitä enemmän turmeltuu toit ja 
talteen toaifutuffeSta.

p) Soi f i Sta fpttoöferroiSta.

gun ruis on teifattu fuopetfotta, jääpi uubispetto 
Jänteen." Suota fänfeä ei pibä rutoeta fpntämään ennen.
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tulemaa temätttä. Sitä tpntäminen ennen onnistuififaan, 
filtä fuoffaturpeet omat mictä ifot ja päättifeffi omat ne 
otteet tiitfumatta toista muotta, jotta ajotta ne omat ifäöns 
fun p̂ teen juurtuneet ja feit muoffi tämiji Entäminen fefä 
miepctte että tjemofetle foman maifeaffi. Suota liitää mai» 
maa mätttääffi, täptpp lentäminen toimittaa temäättä Iir= 
ren päättä, [itiä fittoin on maa pepmeimmättään; maan 
metetppS ei mpöS Ijaittaa, fittä tirfi on tomuna ja tujana 
pohjana.

Sun tirfi on paennut fuopettoöfa noin miiben tuuman 
pääpän, fittoin on paras fpnuömaifa. On fiis fangen 
tärteä ottaa määriin, mittoin oit fomeliain aita fpntämi» 
feen, fittä jos fe menee opitfe, on fe mapbotoin, ennen» 
mainituista fpistä ja maa jääpi femmoifenaan fetoon, jon» 
tataifena ei fiitä fuurta ppötpä ote.

Sun fuopettot omat fpnnetpt, peitetään ne tpnnöffet» 
teen fuimamaan.

9Jtuutamat fuomiljetiät panemat noin firren päättä 
fpnnetpt uubispettonfa opraan jo famana fefättä ja ufein» 
fin faabaan niistä tauniS fato. Suitentaan ei fe fäp toit» 
tina feftnä laatuun pittien, fptmien ja märtien femäi» 
mien täpben.

Sun fuopettoja tapbotaan panna opraan famana fefä» 
nä, menetellään niiben fanSfa fittoin feuraaroasti. Sun 
petlot omat pouta» ja tämppmittä ilmoitta tuimaneet, men» 
itään ja farpitaan ne, ja jos farpimifen perästä on ollut pari 
fotnte poutaista ja lämmintä päimää, faapi niitä mennä 
polttamaan. f3otttamifeSfa ei ote npt mitään maaraa pe» 
tättämänä, fittä maan tuoreus noin aitaifin temäättä estää 
mattean juotfemifen, ei ote mpöS pettoa peltojen liiasta pa 
tamifeSta fautaSta fppstä. ^äinmaStoiu omat ne pitaita 
palamaan ja tarmitfemat ppmää puotto, jos mieti on afiaa 
faaba funnottifeSti toimeen. ©ptptimaineeffi omat nptfin 
parpaat tuimat oljet, tapi runfut, jotta fitmuStetaan mitfaait,
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fl̂ tijtetöän palamaan ja [en fanSfa juostaan pitfin pedon* 
laitaa, äimän mintuin ebedä on neumottu. ©ittenfun pel* 
tonfaiboida muija on faatu jtjttpmään, fopfitetaan rauta* 
tapioda patamaa, tutista muijaa tjmpäri peltoja ja fitä pit* 
litctään niin faurnan tnn pedot omat Ijleijeenfä palaneet, 
paljon ei tofin muija pata femäifedä pottoda, mutta paljon 
f en ei tarmitfe pataafaan, jidä fun fii^en Ijeti oljra fljl* 
metääit, ottaa je Ijtjmäfjeen jett moimait, mitä potttamifeda 
maade tuli. tun petto on jen merran palanut, että je fiitä 
jpntpneen poron rouofji näpttää firjamalta, jidoin on je 
jo tarpeefjt palanut, ©uomitjeliät janomattin, etfei femät* 
palon tarmitje odataan fun „foppeton muuan nätöijen".

Jarmoin moipi temätpaloa polttaa toutolunda, mutta 
tamadijeSti menee je fejäfuufjun, jidä tuiminafaan femäi* 
minä ei taljbo maa ennen tuimata. ^oS polttaminen me* 
nee tefäluun miibennen tafji fuubentten päimän fimu, niin 
on paras jättää oljra fjjtmämättä, jidä jitä Ijiljemmin fljl* 
mettljnä ei je taljbo ennättää fljpjljä, jemminfin fun juot 
omat arempia fjadoide fun maapetlot.

tun matfea on pedoilta jammunut, ftjlmetään niihin 
oljra, jitten tarvitaan jiemen jefaijin ja miimefji pölftjtään 
pedot raSfaada pölftjdä. ipölfftjäminen on tarpeedinen jen 
muoffi, fun mitja on patja poutimaan juopedoSja, joSfa muija 
on muuta maata fätjljtelömpää ja fjtjmäpä tuo pötffpämineu 
on maapedodefin.

tafjifljmmentä lappaa tpnnljrimafade riittää ofjran 
jiemenefji, jidä jiinäfin pitää fatfoa, etfei oljra tule liian 
tiljeäfji ja faSma lafoon, jofa tjibaStuttaa jen joutumista.

SDljraafaan ei jaa tuteuttaa juopedoida äimän mal* 
miifji, jamoista jljistä fun rufiista on janottu, tun  oljra 
on teifattu ja tupuida (marSjaloida) fuimanut, pannaan 
je fpfääjeen, obottamaan refifeliä ja puintia. —

^ofa ei Ijatuta eifä ennätä panna jnopettojaan oljraan.
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(jän jättäfööit niiben potttamijen fefempään, polttatoon ne 
fittcn ja pantoon rutiijeen tamaöijeSja jävjieöttjffeöfö.

huutamat laittamat fitopeltonja fplmööit mielä toi* 
mannentitt terran, mutta minä en fitä tapaa ppmätfp, fittä 
nuot tatji milja=fertaa omat jo imeneet maasta ne mäfjät 
fimennäiS*aineet, joita fuoturme fifäffi, jonfatäpben folmaS 
milja ei moi enään tepbä terää, eipä maitta fuo otifi miclä 
ppmäfjitin palanut. @en näfee jofainen totemutfeStanfa, 
[itiä eipä toinen (aidotaan ote enjimäijen meroinen. 9?iin 
imettp maa ei jatja enään fasmaa (jeinääfään paljon ollens 
taan, mutta mäpemtnän finjatut {a ppmämupaijet juot fas* 
mamat tannattamasti fpmntcnfunnan muotta.

3>oS npt jotu fuitenfin otifi niin apnas maatanja tiu» 
laamaan, että l)än ainatin taptoo fuonfa foltnanncn terran 
fplmää, ältöön fummintaan jiipen rpptptö ennen jotafuta 
mäpäistä uufimistä, jos ei pän juuri pae marjinaista tap» 
piota juomiljelptjeStään. Suoffifoon jiis jemmoinen juon» 
miljeliä tapbeSta palosta jo tortealle jääneet pportänöt ja 
fiimottoon ojat, lemittätöön niin faabun uuben maan pel» 
loille ja potttafoon mäpäijen, niin pänellä on jontulainen 
jabon toiroo.

8imennäiS*aineen puute tetec juuri fen, ett’ei joita 
jaata jen enemmän aitaa ppteeu npfppn julaita pitää, ®uin* 
ta tuo puute poistetaan, jiitä tulemme etentpänä feSfuSte* 
lemaan.

Y l i o p i s t o n  
M a a n v i l j  e l y s t a l o u d e l l l a e s  L a i t o s

9
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il äimiin Coitten eli netooien uriljelemifestä.

Dlatoat juot tartoitfetoat ailoan totfenlaifia aluStaioia 
luitjelijStoimio fuiit rämeet.

Ollen ufcintiit jptoämupaifia ja puuttomia, on niibeit 
tnupa paljon fepuompna {un rämetten ja fenpätäpben omat; 
fin jätfimäijet enftfijaSja otettaioat löiljelpffeeit. $08 äffiä 
rpptpifi aaioaSta netoaSta miljaa nmomaamaan, et fiitä tn* 
lifi muuta fun fulaa tappiota. @en touoffi on tarpeellinen 
tietää, mitä on teptätoä, ettnenfun niiben ttiljetpffeen rpp* 
bptään.

21(futöifji on attmllinen ennaffo*ojittamincn aaiooilla 
joilla loälttämätöin teptätoä, jos niistä on mieti foSfonfaait 
miljamaata tulla. H8iemäri*oja on niistäfitt cnfimäinen ja 
loälttämätöin teptätoä ja je pitää tepbä peti ijo, jitlä aa* 
toat juot laSfeentuloat fotoaSti ojan jaatuanfa, niisjä ole* 
loan paljon märfppben louoffi. ^ob toiljeltäioäEji aiottu 
nema on joffeenfitt ijo ja pafjumupainen, täptpp toiemäritt 
alfujaatt olla foltnea fppnärää leioeän. ©piopps riippuu 
paljon jiitä minfälaijeffi jen looipi faaba, jitlä loclloontttu* 
pa pauraS mupa maasta toalutoait märfppben nntoffi ufein* 
fin niin metetäffi, ett’ei parpaallafaan tapbotla moi jitlä 
terralla jen jpiocmmäfji päästä. @uSfa ei niin fäp, fiirtä 
faiioettafoon toiemäri puoltatoista fppnärää jpioäffi. Ujeitt 
fäppi niiniin, ett’ei pllämainitun jppit touofji faabafaan 
toiemäriä enfifejänä tarpeeffi jpioäffi: jiinä tapaufjeSfa täp* 
tpp jitä muina fejinä fuiioempina aitoitta fofea fploentää. 
Sittenhän toiemärhoja on jaatu faiioetufji netoan palfi, 
rutoetaan jitä ojittamaan palstoipin, aitoon niinfuin rätneis* 
täfin on janottu. Sumntinfin täptpp patstaojainfin olla 
fpmntcntä forttelia leioeät maan märfppben täpben ja toiit* 
tä forttelia jpioät.
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Sen jälleen laimetaan jarfaojiafin niin paljon, että 
faffi jarfaa maan jääpi ppteen teliin, fittä raafa ja laipa 
mupa ei telet), jos ei fiitä faaba popjapappoista märfppttä 
tartfaan pois.

9?iinfuin nimitin oioittaa, omat aamat juot puuttomia 
ja jenmuoffi ei niisjä mpösfään ole Heloja eitä juuritöitä, 
ei mpöS puiben juuria. Senmuofji on aattoja joita oja* 
tcSfa ojattifate paljon ebullifempi aje tuin ojapiilu. î ääl» 
lifetji on tuommoinen netto alfuperäifeSjä tilaSfa olleSfaatt 
niin rnärtä, että jiinä on ilmittettä ja jetin tetee ojapiitun 
jiinä jopimattomafji ajeetji, jitlä tteji räisfpp filmille jillä 
IpöbeSjä; ilman jitä on ojattifate paljon parempi fentin 
puolesta, että ojantefo täppi paljon joutujammaSti tun jitä 
ajeena fäptetään.

Djamifate tepbään rauhasta terätfen fanSja, aitoon ja» 
manntallinen tun tattallijet peinättifatteet ottat ^opjanmaalla; 
jillä eroitufjella fuitenfin, että je tepbään paljo tufetoampi 
tamallista ttifatetta ja että jiinä ei tarroitje jafaraa enjin» 
tään, maan tpttipää paloistaan fapbeffaa tuumaa pittälle 
paaralle, jotta lettitetään jeitfemää tuumaa lemeälle paaran 
päistä, .jpaarat taotaan jileifji ja fummanfin pääpän määns 
netään ruutoi. |>aarat pistetään fitättarten tepbpn ttäpän 
määrän, ttiittä forttelia pittän foittujen Warren läpi teptpipin 
rcitiin ja tuumataan muttereilla jiipen fiinni. ©eitjemäsfä 
forttelisja paaroineen on ojamitatteelle tarpeetfi pituutta, 
jitä pitempi pituus lijää maan paufaluutta. juuren puo* 
letto jaapi olla fapta tuumaa lemeä, mutta tutfamctta mä» 
pän faitajempi; tun jiipen peitetään tarpeellinen toaptouuS, 
feStää je jiltoin jo aitoon pprnin. t̂feStänfä on arttattama, 
että jiipen tepbään terä niinfuin teräajcejen ainafin. 9?iin 
paljo tun tären puoleSja on äftimäärää, fallitaan färti pa» 
maratt puoleltafin terämäfji, ett’ei je tefifi paffuubellaan 
maapau piStäiSjä ttaStuSta. (Satjo tumaa.)

Sun ojattifate on teroitettu terämäfji, niinfun tpö»
3
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aie ainafin, täytetään fitä ojanteosfa feuraaroatla lamalla. 
Djanpaifalle, fitämarteu tepbpöe linjalle, lujalle mebetpn 
föpben toifeen pääpän menee mies ja fääntpp niin, että 
töpfi on pänen molempien jalfojenfa alla ja ojanpaiffa 
ebeSfään. 9lpt pistää pän ojaroifatteen töpben miereStä 
fuopon, pitäen molemmista mateen päistä liinni. SamaS= 
ja pän metäifee matren päistä ja nostaa mifatetta plöS; 
päin, enemmän tnitenfin terän puolimmaifeSta päästä. 
gjlöS nouSteSfaan leiffaa milate fpmältä maan piti. Jliäin 
kitaten fiirtpp mies fimnttain niin fauroan tunneS pn  on 
pääsfpt föpben toifeen pääpän. Sitten muutetaan töpfi 
toifelle [imulle ojanpaittaa ja fe kitataan famalla lailla. 
Sen jälteen kitataan teStetk ojanpaittaa niin monta miit= 
loSta tun luullaan tarmitfeman; niiben lu’un määrää ojan 

lemeps. —  SOtonelle faattaa tuo leit* 
taus tuntua oubolta, mutta „pianpan 
tpö tefiänfä ueumoo". $a jos maan 
tuota tornin aitaa toetetaan, pian on 
tottumatoinlin kittaaja puomaaroa mitä 
etu ojamitatteeSta on aamoipin foipin 
ojia tepbeSfä.

gjptä tärfeä af e tun ojamitateffin, 
on femmoifisfa maisfa mpöS ojatuotta. 

Setin tepbään rauhasta terätfen tanSfa, mutta paljon ifom* 
pt tamallista peltotuoffaa. Se eroaa peltotuotaSta mpöS 
fiinätin, että f en lapaan tepbään tatfi tapi maan ptfi reitä, 
jotta omat pitfin laman fuuntaa ja pittänfoiteat. Djafuos 
taSfa täptpp olla reiät fen muotfi, että mupatelit ppfpifimät 
paremmin tuotan lamalla, fillä joS ei tuotaSfa olifi reifää, 
luisfaptaifi fiitä mefineen otettu mupateli ennen aitojaan 
pois, jota maStaan reiällifeSfä tuotaSfa reiät päästämät 
meben tämitfeufä ja mupateli itääntun irnafee itfenfä tuotan 
lapaan tiinni ja ppjpp fiinä niintauman, tunneS fe mapaaSta



Staroain jo i t t e n  el i  nemojen wt Ij e lemi feStä .  35

tatyboSta pois peitetään; mtyös tulifi ojatuotta fuuruutenja 
täJjben litan rastaatfi ilman reijittä.

SoufaSta fangeSta on paras teljbä ojafuotfaa. Styr* 
jittäin täännetään fiitä jontumoinen rengas, molemmat 
päät typistetään raiteeffi ja mullan perästä tetybään tutlan 
(färli). 9läin tetyben jääpi ojafuolfaan feSfelle maan tyffi 
ifo reifä; entä minä puolestani pibä erittäin tarpeellifena rei« 
än tyalfi tetyttyä ortta, jota iafaa auton fatyteen ojaan ja 
niinmuoboin ftynntyttää falfi reifää, mailla fttälin olen 
nätyntyt tätytettämän.

Sun ntyt ojaitpailfa on ebelläfanotulla tamalla leifat* 
tu, teilataan je ojamitatteella mielä poilittainlin tarpeellifen 
fuuriin paloityin. Sittetun fe on tetytty, ottaa ojanfaimaja 
ojatuotan ja ajettuu ojanpailan toijeen päätyön, niin että 
teilattu on tyänen fettänfä talona ja työn jeijoo tuotaman 
ojapaifan päällä, liityt ttyöpi työn tuotan testaamalla oju 
tetun mutyan alle, nostaa jen tytöS ja mistaa taaemmatfi 
ja tuota työn telee niintauman tunneS toto fötyben pituus on 
niin mentty. Jetit tätytemät ntyt äimän tyelpoSti irti, luit 
ne omat leitatut jota puoletta ja tun ne ttyöbään luotalla 
attalin päin irti.

jötontatin tytymää etua moitetaan tuolla tamalla mär= 
tään, puuttomaan ja lie’ottomaan nemaan ojaa faimettaiSfa. 
Ojaa tulee fitlä feinolla paljon joutufammaSti ja ttyö fätypi 
tyelpommaSti ja temeämmästi, fillä fotybaStaan tuotolla noS* 
taen moipi tyelpommaSti nostaa paljoa ijompia mutyatelejä 
tun lapiolla, jolla nostoin paine tulee ifääntun mimun 
päätyön; mtyös moi tuotan paljoa joutufammaSti ttyöbä. 
mutyatelin alle, tun jos jitä lapiolla oroiji pistämään ja 
irti määntetemään. «Suurena etuna on jetin pibettämä, että 
oja tulee luotalla ottaen paljoa ftymempi enji pistotjefji, tun 
joS fe oliji lapiolla pistettty; ei mtyös tarmitje ojanpaiftaa, 
potyjata toijelle pistoterralle niintuin muutoin tätyttyiji tetybä 
eitä mellou irtaantunut mutya lapiolla ptyftymättömäffi tie*
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mefji, niinfuitt tattatlijeSti märjiSjä maisja jo!a feifs 
ta ujeinfin feifattaa ojanfaittamijen fiipen patufeen paiffaan.

SEoijetta pistoferralta teilataan ojattifatteelta aittan 
famatla tamatta fun enfimäifeltälin, jos et entinen teiffauS 
ote tarpeeni jpttätte mennpt. SJiuutoin ei npt enäätt fäp 
toista pistoa ojaluototta ottaminen, fiitä jppstä, että oja 
on jo paljon alempana maanpintaa, jonfatäpben luotatta 
olifi pantata maata ptös nafata; toinen pisto täptpp fiis 
toimitta lapiotta. • Semmoinen ojittamistapa on fuittit= 
tatin aamoitta joitta ebuttifempi muita teinoja.

©entterran aattojen joitten ojittamijeSta.
isotta on rnara matita, ottafoon enfinnä mitjettämäfji 

jemmoifia aattoja joita, joisja tuonnoStanja taSttaa, »aitta 
parttaSfafin, fortetta tapi faraa, jittä fortteet ojoittaroat, 
eptä ttätisti ppttin fpttättätin, että juoSfa on jattipopja; 
jara taajen ojoittaa mupan otettan tetepneempää tun jern* 
moijisja paitoisja, joisja taSttaa ttipttitää ja muStapäätä. 
Jaolla ei ote pattuSfa niin monentaijia joita, pan ottafoon 
ttiljetpffeen femmoijia tun pänettä on.

Sun aama juo on jaatu palstaojiin, ei pibä fitä ru= 
tteta peti fuittattua »itjelemään, jittä parpaisjafin paitoisja 
on jiinä mupa tefepmätöintä ja jiitä jppstä antaifi je to» 
ttan puonoja ja fannattamattomia jatoja. On jiiS tuifi 
tarpeellinen, että jemmoijen juon annetaan niin ojitettuna 
fiCtanfä otta pitemmän ajan, että mupa ennättäiji tetepntpä 
ja taSfeiutua, ja niin ttalmiStaa faSroeitte fetttottijia ra: 
ttintoaineita. ©en parempi, jota pitemmän ajan jemrnoi* 
nen maa faa ojittettuna olla ennen raitjetpfjeen ottamista, 
mutta fumruinfin tienee tapbefjan tapi fpmmenen ttuoben 
aita jo rittättä. $oS ojat ottat jittättälin futistuneet pieniffi, 
niinfuin maan taSfeumijen ttuoffi ujein tapaptuu, täptpp 
niitä tuoba auti ja pitää teoimaSfa, jittä muutoin ei mu; 
pan tefepminen tapapbu täpbeltijeSti.

Sun märtä, aatoa juo tutee noin ojitetufji, peittää je
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tamaltijeSti tuonnoStanja tasmaneiben tjeinänforficn taSma* 
mifett peräti pois. ^Maanpinta muuttuu muStaffi, rimmet, 
jos niitä on, rupeamat fuimamaan ja mätänemään, ja maa 
tulee faitin puolin ruman ja tuotteen näföifeffi. £uo ei 
fuitenfaan ofoita maan oleman fetpaamattoman mitjelptfeen 
mutta fitä maan, että tetepminen on ottanut. Soputta aitaa 
maahan nousta lehtipuun mejoja ja ne omat merftinä, 
että muija on jo joiljinfin määriin tetepnpt; jos maa faapi 
otta enemmän aitaa ojitettuna, rupeaa fe taSmamaan metfää.

Sun fuo otetaan fitten mitjettämätji, fuofitaan, farta* 
ojitetaan, poltetaan ja mitjettään je äimän niiutun rä= 
meistä on janottu.

JRtmptfoitten totljclemifestä.

Sosfa rimpijuot omat enimmiten aamojen joitten taita* 
puolitta, ei ote niistä mitään enempää jonottamaa. Saita* 
puolitta otteSjaan on niisfä tamaltijeSti perusmaa lähempänä, 
jonta muotfi niisfä on tetepneempi muija fun aamoisja 
foisja. ©iitä jeuraa että pataStaojitutfen jätteen fäppi 
niitä rupeaminen pitemmin mitjetemään tun ebettijiä ja fof* 
nten tatji neljän muoben aita ojittamifen jätteen on tpttäfji 
rimpifoitten tefepmijeen.

Sun niitä otetaan miljetptfeen, menetellään niiben 
fanSfa mintuin rämeistä janottu on.
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fRahhaJoitten roiljelemifestä.

‘Uiiinfuin ennen on janottu, on matfeaa rapaa rnet* 
teen faifitla rämeittä, mutta fe ei fuinfaan ofoita että maa 
on mitjetpffeen fetpaamatointa. IgoS latteaa rapaa on 
tafatfeSti maanpinnalta, fittoin ei fitä ote loman pafjutta 
ja jemmoifeSta rapifoSta ei ote paljon mitään paittaa mit= 
jelpfjette. ^o8 fiiS rapfaiSta rämettä fuoffieSja tuotan tuts 
fameen (tärtecn) tulee oifeaa muijaa, rnoipi femmoifen rä
meen ottaa epäilemättä mitjetpfeen ja fe rnoipi antaa jent* 
moifia jatoja fun mitä mun rämet tapanfa. ©emmoijeSfa 
rapifforämeesjä ontin tamatlijesti ppmä muija, maitta liiat* 
tinen märfpps on jiipen opfajeSti rapaa fpnnpttänpt.

©emmoifia raParämeitä jopii fiiö mitjetlä famaSja 
jörjeStpfjeSjä fun rämeistä ppteenfä on janottu. $oS jiinä 
tumminfin on tiiemmättä rapaa, täptpp fitä polttamatta 
totea fututtaa, jittä patjaaöfa rapfaSfa ei moi meneStpä 
ntinfääntainen fasmi. Siiattifena rapana moipi pitää jo 
fen, fnn fuofotfetla ei näp muuta maata fun ainoastaan 
rapfaturpeita. ©emmoifitta fuofoffitta foetetaan jitä faaba 
polttamatta fututetufji jo ennen ojamupien lemittämistä. 
Dtapta on ppmin pihasta palamaan, jittä fe imee itjeenfä 
paljon märfppttä ja on ppmin pibaS fuimamaan; fentäp* 
ben maatimat rapfajuot eritaijia potttamistapoja fun muut 
juot.

Sun puut ja juurifot omat tamatta tapi toijctta fii* 
motut fuofoffitta pois, farpitaan fuofoffet tuimana aitana. 
^oS farpimijen jätfeenfin pari fotme päimää on poutaista 
itmaa, faa niipin panna matfean. pitempi obotuS*aifa otiji 
turpa, jittä rapfa ei fuimuiji jeu jpmemmättä, maitta je 
jeifoiji farpittuna ja polttamatta enemmänfin aitaa. Sun 
npt noin farpittuun rapfaifeen fuofofjeen panee matfean, rie*
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matjtaa fe E)cti palamaan jemmoista mauitta, että luutifi 
fuofoffet palaman äimän perusmaata mpöben, mutta ei, 
fuimanut raijfanpöprp on maan palanut ia matfea pian 
{ammuu. Semmoinen pato ei jätä jätfeenfä muuta tuljfaa, 
fun mäl)än matfoSta matsfia, jonta enfi tuutentjengäljbps 
forjaa pois ja maa jääpi maan muStaffi palon jätteen. ©em* 
moinen pato ei tuota maatie mitään faSmumointaa, fittä 
rastasta tullut matsfi on peräti moimatointa ja niinfuin on 
janottu, on je niin femeätä, että fe jo pataeSja fuurimmatfi 
ojatji (entää pois.

Sun mattea on fammunut, tarvitaan taas tuofofjet. 
ŝa maitta ne näpttimät mustitta palon jätteen, tulemat ne 

tart)ite$ja taas äimän matfoififfi, fittä potttaeSja ei fiitä ote 
palanuttaan muuta tun päättimmäifet ja fuimimmat tjöptpät. 
©ittenfun tarvitut fuofotfet omat taafentin tuimaneet jon» 
fun päimän, poltetaan ne nptfin, äimän famoin fun enfi 
ferrattafin. ©itä teljbään niin fauman funneS rat)fa on jaatu 
mäljenemään fiifjen määrään, että fartjiteSja muutatin maata 
tulee liitteelle. 9tat)iffofuofofia potttaeSfa ei tormitfe en* 
finfään pelätä liiallista palamista, fittä je mieffoinen ei 
maan pata tiiaffi.

©ittenfun ojamufjat omat Rajoitetut, jopii fuofofjiin 
fplmää äimän tjpmin ruista.

'»Patjuffona olema matfea raRiffo on paljon buonom* 
paa mitjelpSmaata, fun femmoifet rämeet joiSfa on tajai» 
feSti RtfRteenfä matteaa rat)faa ja maittapa niisjä otiji 
mietä fjarmafjeenfa raf)famättäitäfin. ©entänen ei pibä 
äffipäätä rumeta patjufoita mitjctemään, fiCtä jetin tuottaiji 
maan peittää tappiota. Ufeinfin peittämät nuot patjufot 
juuret atat aamojen ncmojen jetfiäfin ja mätisti omat ne 
niin tiReät, että on patju oatjuSja fiinni ja jos jitä rume* 
taan äffipifaa fuotfimaan, tulee fiiRen niin paljon raataa, 
ett’ei jiinä pääje oifcaan mukaan mitenfään fäjiffi.. 0npa 
mietä ujein niinfin, että mutjafin on jemmoijisfa patjufoisja
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raljfaSta tefeenttjntjttä, jonfa muoffi fc on peräti fetjnoa te* 
fepmätöinnä, eitä fiis moi femmoifenaait mitään fasmaa.

Sun raljfa on niin maStuffetliSta mitjetpffetle !un 
fe on, on paras loettaa faaba fitä ptjbellä talji toifella ta* 
matta tjämiämään. $oS femntoinen patjuffo olifi femmoifetta 
paitalla, jofjon faifi ennen failfia muita toimia toteella 
noStetuffi mettä puoltatoista [alfaa matjmaSti, olifi [illoin 
faiffian peipoin, joutuifin [a efjfäpä marminfin rafjfan tjäroi* 
tpSfeino tarjona. @e tapahtuu fittä tamalla, että fiiljen 
notfelmaan, josta mefi luonnoStanfa poisjuoffee, rafenne* 
taan ftjfftjllä maraamalla ja [ammaltamalla tef(ttj fjirfipato, 
[itiö maasta tefjttj pato ei taljbo feStää antaran mebenpai* 
non alla ja futt mefi ferratt faapi fiiljen reifänfä, mulistaa 
[e itfelleen mapaan poiSpääföspaifan ja niin ei fittä tamoin 
tarfoituSta moiteta. Sun mefi on faatu noStetuffi, anne* 
taan fen feifoa patjufon päättä fefät, taimet, pari muotta. 
«Sitten (aSfetaan mefi pois ja ratjfa on npt tjäminnpt mel* 
teen tuntumattomiin, [itiä mefi fefällä on fitä mäbättänpt 
ja jää taimetta turmellut. Sun mefi on poiSjuoSfut, fai* 
toetaan enfin miemäri*, fitten palsta* ja miimein farfaojat. 
•äJfutta Jarmoin omat patjufot [idä tilalla, fittä ufeinfin 
omat ne aamojen foitten feSfetlä, jota enimmiten on fuon 
forfein foljta.

tgonfa patjufot omat [idä afematle, ett’ei niistä jaata 
rafjfaa mebennoStamifella Ijämittää, niiSfä täptpp muita 
IjämitpSfeinoja fätjttää.

Sunnollinen ojittaminen on pääafia raljfanfin [jämittä* 
mifeen. äftutta mälttämätöin on, että patjufot ojitetaan 
tjeti farfoifjin, fitlä ratjfa ei laljo, fun fe faapi mäljänfään 
mettä imeä itfeenfä. SBarfin Ijpmä apufeino rafjfan tjämit* 
tämifeen on fcfin, fun ojittaminen jätfeen poltetaan femmoi* 
fitla raljifoilla faiffi mitä palamaa on, [itiä foma fuumuuS 
ja ratjfafasmien nenien, maiffa mäfjäfin palaminen, etjfäifee 
ratjfan fasmamifen ja maifuttaa laljomifen. potjuja on
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parmanlaifeSti, niin pproä fcino on fe, että ne nostetaan 
ifoipin fotoihin, fittä niiSfä lapoo fe paljon pitemmin tnn 
rnaaSfa olleSfaan, tun ei fe faa mettä raminnoffeen ja muu* 
tentin tulemat ne toifienfa päällä olleSfaan toifianfa mä* 
bättämään. 3 0gfa taQg on femmoista patjuftoa, että 
maanpinta on pptenä fileänä umpirapiffona, fiinä on pa* 
raS ojittamifen ja polttamifen jäleStä mebättää famea taf)i 
muuta perusmaata, ja Rajoittaa fe favoille, fillä tun rapfa 
faapi muiben maStuffienfa lifäffi tuota hänelle niin mieraSta 
ainetta nistaanfa, rupeaa fe nopeasti mätänemään ja pämiä* 
mään. $un noin on tiloin ja paittain mutaan teptp ppta 
ja toista raptan pämittämistpötä, täptpppä tuon nisturin ja 
raa’an fasmin mipboin antaa perään ja toimellinen tpö faapi 
raa’aSta luonnosta täpbellifen moiton.

STäStä jo tappi felmille, tuinta maStuffellinen patfu 
maltea raptatin on fuomiljeliälle, mutta punainen rapfa on 
mielä paljoa juoniffaarapi, fillä fe ofoittaa taiftian tepnointa 
fuotaatua. punaista raptaa ei löpbpfään toStaan opueita 
terrotfena maan pinnalla, maan fe on aina repemäSti taS* 
mamana patjuttona; fuitentaan ei fitä löpbp niin ufein tun 
malteaa raptaa. SBäliSti on ppmillätin joilla pienempiä 
lampareita, punaifen raptan patjutoita, jolloin ne täptpp 
faaba pois miljetptfen tieltä, pieninä lampareina ei pu
nainen rapta oietaan niin foman maStutfelliuen, fillä fen 
alla on tummintin tetepnpt mupa. fii8 miljeltämällä 
fuolla on pieniä, punaifen raptan patjutoita, otettatoon ne 
miljelpffeen tamallifeSfa järjeStptfeSfä ja foetettafoon apte* 
ralla polttamifella pämittää fitä. ^oS ei fillä teinon faaba 
pämiämään raptaa pptenä muonna, teptäföön fitä ufeam* 
pano, fitfi funneS päroiää.

$oSfa tuota punaista raptaa on laajemmalta, fiinä 
fitä on ntpöS patfummalta. ©emmoifisfa paifoisfa on fe 
pptenä fileänä, patfuna, miepen taittamana umpirapiftona 
ja fiinä omat toifin afiat. SBätiSti on femmoifisfa paifoisfa
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rotjfaa niin paffutta, että fitä on lähelle perusmaata, maitta 
fe alempana näyttää äfiffettä tefcpneettä muijatta. Sun 
jemmoista juota ojitetaan ja fun ojamuljat fuimamat, 
tutemat ne matfeiffi tuin juusto ja potttaeSfa jättämät ne 
jätfeenfä maan matteaa matsfia mintuin raljfa ainalin. 
«Semmoista rastasta tetepnpttä muijaa moipi löptpä matfoi» 
fen vallan patjufoiSfafin ja fummaSjafin tapauffeSfa ofoit= 
taa fe crinomaijen tjuonoa ja fefinoa fuotaatua.

SuSfa fe on mafjboltista, foetetaan punaista rafyfaa 
Ijämittäö famatta (aitta fun matfeaSta raljfapatjufoSta on 
janottu, fittä mitään eri feinoja ei fiifyeit löpbt).

©aitta mietä mitcnfäfin, niin toista fun toistafin 
raljfataatua otifi foetettu tjämittää, on fuitenfin tunnollinen 
ojitus pääafia, fittä itman fitä omat faiffi muut feinot 
turhat.

GrbcttifeStä tienee fätjntjt jo fetmitte, ctfei ote f)cti 
ojittamifen jätfeen rpptpmincn ratjfapatjutfojen mitjetemifeen. 
©arfir.fin femmoifet patjufot fumpaafiit lajia, joisfa on 
raljfasta tefepntjt mut)a, tarmitfemat mäljintään parifpmmentä 
muotta otta ojitettuna, ennenfun ne moimat tcfpntpä fiifjen 
määrään, että niisfä on fasmeitle jotain rarointoa. SRe pat* 
jufot, joiben alta on paremmista faSmciSta tefeentpnpt 
mutja moipi pitemmin —  fpmmencnfin muoben tututtua 
ojituffen jätteen —  mitjetpffeen ottaa.

Sun patjufoita otetaan mitjetpffeen, menetettään niiben 
fanSfa Jarnoin fun rämeistä on janottu, fittä muistutnffetta 
futnminfin, ctfci niitä potttaeSfa fuinfaan tarmitfe otta 
fääStämäinen.

Suitenfaan ei niitä ote f)pmä panna enfifertaafaan 
fptmöön itman perusmaata, marfinfaan femmoifitta pai* 
töittä, joljon ei ote jo ennafotta raljfan tjämittämistä marten 
perusmaata mebettp. Sun femmoinen maa on tarpeetfi 
lauman ottut ojiSfa ja perusmaan fanSfa poltettu ennen
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IptVämiStä, Roimat nelin antaa fctä TOtfiaöfa että peinäsfä 
ppviä tuloja.

kaiteSta cbcllifeötä] nätpp, ett’ci fuintaan ratjfapatju= 
foita ole rpptpminen viljelemään niin lauman lun muita 
joita on| faatavisja. 3°th> taajen muut miljeltämät juot 
atfamat täpbä loppuun, pän rpptptöön jo marajelta patju» 
töitään palstoipin ja fartoipin ojittamaan ja raflaa niistä 
pävittämään, fillä muutoin täppi obotuS liian pitläffi.

Onpa ufeinfi niin, että nuot patjulot omat aimait 
liteHä taloja ja fiiS entifiä viljelptfiätin, jolloin ne omat 
anlavoina Railan pefinä ja jofamuotijena tupontuottajina. 
(Siinä tapauljeSja fannattaa niipin uutteruubella ja ponte» 
muubetla fäjiffi täpbä ja ppötp ja voitto ei ole fittoin 
epäittäviSfä.

SBaitta nuot raplapatjulot omatfin noin raatoja ja 
vaStulfeöifia viljeltäviä, tulee niistä tummintin pitfällijcn 
ja järjellifen tpönteon lautta ipania viljamaita ja viljeliän 
Voittoriemu on tatfintertainen.

fietnätn toiljelemifestii.

kunnollinen ennatfo»ojittaminen on levittelin tuili 
•tarpeellinen, ennentun niitä voibaan mintääntaifeen vitje» 
Iptjeen ottaa. ^oS levät ovat jontun umpilammin tienoilla, 
on lampi enfin tuhrattava, joS mieti on leviä faaba tui» 
vitji. $oS taas levät ovat jontun levien lautta juotfes 
van luonnon vebenjuotfun varrella, on jitä juuntaa 
vantta viemärioja laimettava.

kun viemärioja on faatu enjin laivetulfi ja lun 
.(evä on fen voimasta jo vnpän tovonut, ruvetaan palsta»
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ojia teäpiteden laittamaan, ©itä pitfitetään titaifuutta 
mpöben niinfauttan futmeö lettät on jaatu tarpeedifiin pa(S= 
toipin.

fo§fa tettät otoat aarooja, puuttomia joita, ottat oja* 
ttifate ja oja!uof!a niitä ojittaeSja oimadifet afeet.

Djittamijen jätteen taSfeentuu tettät paljon, jontas 
täpben ojat ttatutoat pian tiian pieniffi ja matatoiffi. Sun 
niin on fäpnpt, on tarpeedinen, että ojat faiteetaan uubeSs 
taan f)̂ tt)äöti aufi, jotta tettät pitemmin maatuifittat ja 
teteentpijiteät.

Settät eittät ufeinfaan ote niintään puonoa maata, 
tun ne atfutitaSjaan ättinäijede näpttäteät. 9tutä ontin 
liiadinen märtppS jaottanut jiipen tilaan, että ne näpttäteät 
teitjetpfjeen peräti tetpaamattomitta.

Settidä taöroaa aina jonfutaista jarafufuista peinää 
ja lettien mupa on fiis aitojen futueSja taittanut futoons 
tuneeSta peinästä ja peinän juurista, dttutta ttaitfa niinfin 
on, on niiben mupa fuitenfin tiian toäpän tefepnpttä tiiadi* 
fen märfppben ttuofji. ©entäpben on tarpeedinen, että 
patstoipin ojitetut tettät jaattat oda ttitjetptfeen ottamatta 
niin tauttan, että maatuminen on täpbettijeSti tapaptunut, 
jota nätpp parapiten jiitä, tun maa aitaa ottaa puun ttejaa, 
jidoin on mupafin jo tefepntpnpt.

Sun leteistä fuiteatuita maita otetaan ttitjetpfjeen, 
fuofitaan, ojitetaan ja poltetaan ne ennen fptttöönpanoa 
aittan jamada tatoada tun rämeistä on janottu.

Ufein on ternistä fuiteatuista joista tudut ppteiä teit» 
jamaita eitä jc ote parttoin tapaptunut, että atta on top* 
bettp attudinen jattipopja.
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J3aftfumuhaiJista foista.

SoSfa faifcnfaatuiften joitten roitjctemifeötä on jo ebet* 
tä puhuttu, tulee tämä olemaan maan jättöä enjimäifilte 
miljettjSferroilte paffumutjaifilta joitta.

Soitti taajat fuot, ottootpa ne mitä laatua Ijtjmänfä, 
omat tamallifeSti patjumuljaifia, femmintin feSfimaittaan. 
Ujeittfin on niisjä muijaa atfuperäijeSfä titaSfa ottesfaan 
neljää ja puolta fljijnärää maljmaSti, mietäpä mätisti malj= 
memmaStitin. SEamattifeSti on noitia ijoitla joitta monenfals 
täistä maata: rimmiffoa, rafjitfoa, patjuffoa, lemää, aarnaa* ja 
puista juota, ©emmoifitta pafjumuljaifilta joitta on mutja ta* 
mattijeSti (juoneista ja atasarmoifiSta aineista faSmanut, jon* 
ta muoffi je on peräti taitjaa ja fasmeja ramitjematointa.

Stiiben ftjiben muoffi ei paffumuljaijista foista tute 
enji mitjettjSterroitta ptjftjmäistä mitjamaata ja fenmuofji 
tätjttjij niitä aina tämän tataa uufia. @ittä feinon tutun 
tuo laitja muija mäljemmäffi, mutta tuo muijan roäljencmis 
nen ei jittenfään tapaljbu, jos ei uujicSja polteta juota; ei* 
täpä fentainen juo uufittunafaan polttamatta mitään fas* 
maijitaan. STuoSta jo tätjpi fetmitte, että paffumufjaificn 
joitten tulee olla metfeen mtjötänfä miljcttjfjeSjä, jos mieti 
on niistä jotain Ijpöttjä faaba.

Sun jiis femmoijet juot omat enji mitjeHjfjen jätteen 
faSmaneet miljaa minfä omat rooineet, on paras ne fjeittää 
fetoon. parina totmena tejäna tasmamat ne fannattamaSti 
heinää, mutta jitten Ijeittämät ne niin äffiä tjeinänfaSmun 
pois, että maa jääpi äimän Ijtjöbtjttömäffi; fittoin on je jo 
uufittama.

Uujimineti rooipi tapatjtua fatjbettatin tamatta, jofo 
luoffimatta tafji tetoauratta ftjntämättä. SBaifta maa on
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npt pehmeää fuotfialin, on auralla lentäminen tnitenfi pat* 
jon joutufampi ja mäpemmän futututfia tuottama leino tun 
fuoffiminen, fillä äimän E>uofeaöti lentää mies tâ bcUa pe* 
mofella mittatpnnprin*alan f f̂f îfinä päimänä. ©ulataanfo 
tataantuneet tebot fuoffimalla tapi lentämällä, on fumrnaS* 
fafin tapauffeSfa ppörtänöt fuofittamat, fiHa pelto jäifi 
muutoin lantaffi.

©amaSfa fun febot noin futataan, on niittämättä* 
män tarpeellinen, että ojat mpäs famaSfa femennetään ja 
fiimotaan fillä eipä muutoin tefepminen ebistpifi ja pappoi* 
fuus rupeaifi äimän pian maata maimaamaan, eifä faSmul* 
lifuuS paranifi uufimallataan. äftuutoin ebistää maan 
funnotlifeSti tuimana olo pottamifen tanSfa maan taSfeentu* 
mistä, famaSfa fun mupa tefeentep- ©amaSfa fupteeSfa 
fun maa laSfeentuu, mataloituu miemäriojafin ja fenmuoffi 
on fefin fpmeunettäma taroan tafaa.

laitti fe mupa, mitä ppärtänöitä fuoffieSfa, ojia fiimo» 
teSfa ja fpmentäesfä on nousfut, lemitetään tafan joroille. 
(Snnen polttamista Earpitaan pellot ja fitten poltetaan ne. 
i(3olttaeSfa ei fuinfaau tarmitje pelätä liilaa palamista, 
maillapa mielä palaifitiu laitti fuoffaturpeet tatji lento» 
miilut ja ojista tullut mupa, fitlä onpa tuo mupa niin lai= 
paa, että fiitä faa palaa melfiä jouffo, ennenfun fen tupasta 
moipi fasmutle tulta tarpeellinen määrä ramintoaineita; 
paljolla polttamifella fuluu mpös paljoa nopeammin tuo 
toipa mupa. Stiinfuin ennen on jo mainittu, pitää ennen 
fptmämistä pellot fpntää, jos ne maan omat mapmalla po» 
rolla, fillä mitja ei muutoin meneStpifi fiittä ja peinää ei 
f e fasmaifi enfinfään.

SBäliSti fäppi niiniin, että täptpp antaa fetojen le* 
mäptää niin lauman, että ne fasmamat fammalta, ennen* 
fun ne taas moipi uuhestaan miljelpffeen ottaa.

©itiä tamalla pitfitetään uufimista ja mupan tutut*
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tamista niin tuuman, että perusmaa on noin fnuben fort» 
telin ftjmljfellä.

^os mitjeltjffet omat laajat, on paras, ett’ei tuota 
uufimiSta tet)bä jola paifaSfa ijljfaitaa, maan tjffi oja enfin 
ja toinen jitten, niin että manljin oja enfin unfitaan ja 
toifet ofat, jotta mietä jotain taSmamat, faamat olla filläu» 
fä; fillä taimilla tulee nufimiucn ficrtämään uiintuin jon» 
tulainen muoromiljelljs.

Uloin roitjeltljinä antaioat patfumufjaifet fuot alituin 
ta t)t»ött)ä, famaSfa tnn perusmaa lähenee, fillä onpa ufeiit» 
fin tuon maljman ja lailjan muijan alla oimatlinen perus» 
ntaa, jonta aroutla fuomitjetljS faabaau monifcrtaifeSti mai» 
mat pattitfemaan.

©pUä tiehän, että moni polton maStuStaja loman 
fauljistuu tätä lufcisfaatt, mutta minä armelen, ett’ei fiiuä 
ote mitään taufjiStelemiSta, fillä tuta läljemmäffi fillä ncu» 
moin on perusmaata päästtj, fitä liljamammatfi tulee muija 
ja fitä tasmamammaffi mtjöS, ja eifjän toto fuoSta olifi 
muutoin toStaan tullut minfäänlaista miljamaata. ©as 
luistoon afiaa eräs cfimertti.

©un minä olin noin ftjmmencnmuotiaS poitanen, olin 
muiben mutana nauriin^otoSfa eräällä ifolla luotia, jota 
oli enfitertaa mitjelljtfeSfä. <Suo oli raa’au nätöistä maata, 
fillä piilojen (linttein) marfia, rimpcjä, muStapäätä ja milj= 
miläfjeinää tasmoi tefemättömillä paifoilta. ©estellä ne» 
maa oli metteen maanpinnan tafatla olema tafapäitfen, ifo 
timi; fen päällä teiteimme me lapfet fljömän aitoina. @ii» 
tä on noin neljäftjmmentä muotta aitaa. @uo on fljmä» 
mukainen ja fiitä asti on fitä uufimalla miljelttj. Saita» 
puolilla on ufcampia muofia fitten nostettu jo perusmaata 
ja pt)ä feStempänä fitä nostetaan. Stuo timi, jonta päällä 
taSna teitimme, on tafannut tjirmuifen forfeaffi -  mai 
lieneetö maa taSteentunut? —  jo parin tppnärän tortuU 
fella nljtljifeStä maanpinnasta, tjmpäri timen juotfcroa ruoS-
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temiima ofoittaa misfä entinen, tuonnottifeSfa tifaöfa ole; 
tt>a maanpinta on oCfut. taiten aitaa on tuota fuota fanot* 
tu: vaa^affi, te^noffi, ^uotioffi, fetpaamattomaffi j. n. e. mut; 
ta fumtninfin on fe pittin aitaa patfinnut maireat ja on 
npt jo enimmiten ihanana ja tuottamana ia ptjä fe fitfi euem; 
män ja enemmän muoboStuu, ja faitti tuo on tullut toi; 
meen aljferan, järjellifen ja pittällifen tpön ja —  polttamia 
fen tautta.

Vioita tuommoifia efimeffejä reoifin efiintuoba ufe* 
ampiafin, mutta ottoon täsfä jo fpttäffi.

<gi fiie ote enfiufään tummana pibettäreä, jos tuont; 
moifet omin fitmin näpbpt reatuututfet painumat ifjmifen 
oiteubentuntoon niin lujaan, etfeimät mittaan ennatfotuu* 
toifjin ja fotemattomuuteen perustetut mietteet moi niistä 
pois tuoreuttaa.

Ofiutnuituulista foista.

SEäSfä tumusfa tulemme äimän erinfattaifiiu päätelmiin 
fun ebettifeSfä, filtä mitäti ebettifeSfä teloitimme pottia* 
maan, fitäli fitä täsfä maStuStamme. Summattinen maS* 
tafofytaifuuS, mutta fiitä ei pääfe mifjiitfään, fittä afian* 
tjaarat maatimat.

iPeruSmaaSfa eti niin futfutuSfa jatttosfa ei ote tus* 
fin nimeffitään taSmeja ramitfemia aineita, maitta fe pin* 
tamaafjan (ruotamuttaan) fefoitettuna, firoennäiS;aineita 
tifäämättä, ontiit faSmeifle t)pöbpffi. iöiutta joS jostain 
maasta ruofamulta tamatta tat)i toifetta fututetaan talttaan 
pois, fe maa ei moi fasmaa enään mintääntaista mitjaa, 
ettei fiitjen jottain tamatta taafen Ijantita ruofamuttaa.
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3)Ietfeen toetaan maapelloilla tuota ruotamullan fatoamista 
palfita lannoittamifella, jofa outin jopima ja luotettamin 
feino, mutta lantaa et riitä aina joitte, ne tät>tt)t) muutoin 
faaba lastuamaan. Suosta jo tappi fetmitte tuinfa perin 
tärfeä on, että ruotamuttan loman mäpäfji pämiämistä 
toetaan estää niin paljon tun fuintin mapbolliSta on.

teosta perusmaa eli janto on aifojen tutueSja fimi* 
taabuista tjicroontunutta ja murentunutta maata, fitämaS* 
taan tun ruotamutta on tt>ät>itetten taSmanut mäbänneistä 
tahmeista, niin jiitä jo äimän helposti ymmärrämme, että 
fnomupa on ruotamuttaa. ^ota paremmista ja tätjbeflifem» 
mistä tahmeista rnupa on taSmanut ja jota tefepneempää 
fe on, fitä parempaa ja moimatlifempaa on je faSmeja ramit* 
jemaatt. (Sbellifistä otemme oppineet tietämään, että pats 
jumupaijisfa foisfa on ntupa muoboStunut tjuonoista taS* 
meistä ja että je on paljon tetepmättömämpää tun rämeiS* 
jä, joisfa ujeintin on perusmaa lähempänä ja mupa pa* 
remmistä aineista taSmanut. SäStäpän jo fäppi ptnmär* 
täminen, että ne omat oputmupai|et fuot, joiben tiiattista 
polttamista meibän tulee mälttää niinfuin filmäterää.

Säilä alatta je on, jolla joitten anfarat ja ajattelemat* 
tomat polttajat omat tehneet armaamattomat mapingot, jitlä 
juuria aloja nätee äimän perusmaata mpöti palaneita mai* 
ta, joista ei ole minfäänlaista ppötpä ja jotta monena 
mieSpotmena cimät tetpaa minfäänlaijecn miljclptjecn. sJJe 
eimät fautaan aitaan taSma cbeS telmollista metjääfään, 
letrootointa maimaispajun mejatfoa maan ja monta tertaa 
„päimä näreen tiertää", ennentun nuot maimaispajut moimat 
tarisfeitla lepbillään malmistaa fcntään merran ruotamultaa, 
että jiinä moipi paremmat puutaabutfin ramintoa jaa* 
ba.

©emmoijisja merteisjä on fptlätji ofoittamaan, miniä 
taifefji je maa joutuu, josta ruofamulta on poisfa ja paljas 
janto maan jälellä; antaratla ja atituijetla lannoittamifella

4



rooiji jiipen jätteen ruofamultaa jaaba, mutta jiipen on ma* 
rat riittämättömät ja fauman faa luonto tpötä tetjba, en* 
nentun je jaa formatuffi ppben ainoan ajattelemattoman 
teon.

Haitista noista tuotta tamatta turmioUc joutuneista 
maista otiji järjettijen miljelpffen lautta tullut aina=olemat, 
laamat miljamaat, fittä olimatpan ne oputmupaifia joita, 
joisja oli perusmaa läpettä ja tefepnpt mupa.

(Sipä tuo patja ja roapingottinen tapa ole jäänpt miela 
nptfään pois, fittä tuota pämitpstpötä päätetään ppä mielä! 
Säälien täptpp ujeintin fatjoa, tun futtieSjaan näfee jem= 
moijista luottamaista jamun nousta tipifemän, joisja ei ole 
muijaa (rnofamuttaa) tnotanlaroan maproujeltafaan, eipä 
faifeSti muuta tun mäpän jammalta. 2,'uopon maromatto* 
maan tetoon lienee fjeibät mietoitellut je manpa tieto, että 
polttamiin jaa pellon pitemmin muottiin ja että je fittä 
tasmaa enfimäijen miljan. SToji ftjttä on, että niin fäppi* 
fin, mutta fiinäpä je fitten onfin faitti ja Ipptjt tulee ote* 
maan roaimain palffio.

Stämetten roiljelemijeStä puputtaisja on mainittu, että 
joS miljeltämättä rämeettä on ppmin törfpä ja tppnäränfään 
merran mupaa, moipi jen määrättä enfimäifettä miljelpsfer* 
ratta polttaa. Sötutta jen enempää jemmoifetta maalla ei 
muijaa faafaan fnluttaa, jos ei ole mieli miljamaaStaan 
jaaba faufaijifji ajoiffi mitälöintä maata. Suutta forttelia 
roapman muijan fanSfa pitää jo menetellä ppmin maromaS* 
ti, fittä tun muija tulee toji miljetpfjeen, tefeentpp jeniin 
mäpäffi, ett’ei jitä tapbo jitmittäänfään näpben tobefji uS* 
foa.

3oS jottatin rämeettä on fppitärää mäpetnpi mupaa 
ja tun ei jiinä ole mitään erinomaista törfpä, ei jitä pibä 
polttaa ottentaan, fittä (illoin polttaiji jo malmista tama» 
raa. Semmoinen maa ftjflä antaa miljaa polttamattatin, 
fnn maan jitä ei foman pätäifeSti fplmetä tapi peitetä pei*

Df )  u tm u J ja i f i £ t a  f o i §  t a.



S t lu n a r äm e t t e n  m i t j e t e m i fe S t ä . 51

nänfasmuun. parina fefänä ftitää femmoifien maiben 
luottamaita tarkistetta ja tr litisti ttjrttää tongoStetta, mut» 
ta fiitä matmistuufin fitten oimattinen ruismaa, fittä oja* 
teSfa on jo nouSjut peruSmaatafin fefaan. 2)?utta juurin 
moitto fummintin on fe, että maaSfa on fäif̂ nt)t maStais 
feffitin tasroumoimaa, fittä fiitä ei ote kämitetty ruotamut» 
taa ja keinänfasmuun keitettynä on fe merratointa.

taiten tuon joktopäätöffenä, mitä ebettä olemme tuU  

teet tietämään, on fe, etfei minfääntaifeSta fuoSta tututet* 
toto polttamalla mukaa tuutia forttetia mäkemmäffi ja etfei 
fuota, joSfa on tyynärää mäkemmän mukaa, pottettato rnins 
tään marjon alta.

tllunurämetten töiljelemifestä.

^ittin itääni oten tartaSteltut noita rumia ja taiffiatta 
mitjetemättömiä atunarämeitä. SEuoSfa tartastuffesfani 
oten tullut fiiken kuomioon, että ne aina fijaitfemat fem= 
moifitta paifoitta, joista on kuon° toeben poismeno. 9te 
näyttämätfin ennen otteen jonfutaifina matatoina tampeitta,, 
femmoifina, joisfa ei faifeSti ote fetmää mettä, eitä paljon 
puutu.

9taa’aSfa titaSfaan omat nuot alunarämeet rumia 
maita, joisfa maan fasmaa maimaismäntyjä, rimpiä ja pu» 
naista raytaa; lehtipuita ei ninteffifään; paitoittain omat ne 
paljaatta rapafotta.

(Snimiten on atunarämeisfä perusmaa titettä ja fen 
muoffi on niitä totojen täkeistöisfä joSfuS toetettu tekbä 
maapettotfitin, maitta aina kuonotta meneStytfettä, fittä 
maata ei ote faatu fannattamatfi mitjamaaffi. ©yy tuokon
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on fe, että maaSfa olema falainett moima polttaa faifeti 
lasmuHifuuben, jopa paifoin niin mifuun, etfei Iplmettt) 
fiernen ebeS oraStalaan. $oSpa fe liememmisfä pailoisfa 
oraStaalin, IcöaStumat ia luif)tumat ne fefän pitfään luis 
teniin ja fuolemat pois. 9'tiiSfä pailoisfa, joisfa tuota 
polttamaa moimaa on mäljetnnuin, laSmaa Iplmettp fiemen, 
mutta peräti luisumalla ja titnmalla. (Snfimäinen ruoljo, 
jota femmoinen maa luonnostaan lasmaa, on tuo (ailja 
l)ärfinf)etnä.

l>PeruSmaana alunarämeisfä on tamaöifeSti ruosteen 
nätöinen multa, lapiopiston päästä muuttui! maa mallealfi 
mullalfi, jota älliä latfoen näpttää iamelta. Ufea pitäätin 
fitä famena, mutta tarlemmin latfoen fjuomaa äimän pian, 
ett’ei niin ole, fillä luimattuaan fytenonee fe äimän helposti 
I)ienotfi, mallealfi mullalfi.

Sauman aitaa olen loettanut päästä felmille, mitä 
ainetta tuo alunamaa fifättää, mutta turhaan, fillä oppineet 
agronoomitlaan eimät ole moineet fitä felittää. „©e on 
maan alunamaata", maStataan minun utetemifiini tailtialla.

Otifi Ijpmin tarpeellinen afia, että oppineet tutlifimat 
ja felmille faattaifimat, mitä aineita nuot alunarämeet 
fifältämät ja miten niistä maljimmällä maimalla faataifiin 
miljamaita, fillä minun! fyamaintoni omat loman mäfjäifet, 
mutta aion tuitenlin ilmoittaa, mitä tofemulfeStani olen 
niistä ljuomannut. Söaifla tuo maanpinnalle ilmesty 
npt tuori maistuulin iljan alunalta ja futaa piillotfelle 
pantuna juuri lun aluna, ei fe tieto luitenlaan minua tpp? 
bptä, että fe on alunaa, fillä luonnontieteestä olen lulenut, 
että aluna malmistetaan muorilaabuista. Stietäälfeni ei ole 
tulaan miclä julaisfut, (lieneelö tutlinutlaan) mitä ainetta 
tuo maalaatu fifältää, jola feilla mielestäni ofoittaa, luinta 
mäljän meillä mielä pibetään puolta maalaatujemme tutlimi* 
feSta, ja tuitenlin olifi jo noiben alunarämettentin roiljan
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faSmuun faaminen tärfeä afia, fiöä maasjamme, niitä
juuria aloja joita ei ote uSfattettu mitjetpffeen ottaa.

SofemuffeStani tiehän maan tytjben ainoan teinen, 
mitentä atutiamaa faabaan mitjaa faSmamaan ja fe on: 
tunnollinen, perinpohjainen ojittaminen. (SnneStään jo tie* 
bämme atunarämetten fijaitferoan femmoifitta paifoitta, joilta 
on ^uono toeben poismeno. Se tntee fiitä, että paifan 
pmpärittä on torteammat maat fun itfe paifta. tutti» 
on toetettu joSfuS ojittaatin, ei ote je tumminfaan tullut 
perinpohjin tehbpffi; ainatin on toefi jääntjt ojiin mafaamaan 
ja ojitus ei ote fiiS auttanut mitään. 3ltunamaa ontin 
luonnostansa jemmoinen, ett’ei fiinä taljbo ojat ppjpä auti. 
$oSpa fiiljen on toetettufin miemäriä faimaa ja maittapa 
mietä taimamista uubistaatin, on ie fuitentin mutistunut 
jätteen metteen tiinni, metteenpä ntinfuin uhatta, että hän 
tahtoo ainatin otta atunamaana. (Siihen on tamattijeSti 
hritptfet heitetty, mutta tarfoitettua etua ei tuotta teSfen 
heitetyllä työttä ote faamutettu, fittä m;ttä ei ote faatu maatta 
pois ja niin on pyfynpt alunarämet alunarämeenä.

2tlunamaan ojittaminen tarmitfee juurta huotettifuutta, 
jos mieti on fiitä mitjamaata jaaba. SBiemärioja on fiis  
hentin enjinnä taimettama ja je. htymin tuijutji laihoittaan, 
että je teStää partaittenja painon. SSMemäriin täytyy ottaa 
paljon temepttä, että fe moitaifiin faimaa tarpeettijen fpmäf* 
fi, jemminfin fittä fotjbatta, josta je menee mettä pibättä* 
män fannafjen poiffi. SBiemärin tulee otta niin fpmän, että 
rämeelle moipi faimaa manfat jarfaojat ja että miemäri 
moipi pitää jarfaojat aina tuimina, fittä tuo maasja otema 
faSmeitte mahingotlinen aine ei fotoa, jos maan ojisja mefi 
feifoo. SBaiffa fuinfafin foettaiji miemäriä hymähti hoitaa 
ja faimaa, tahtoo fe fumminfin mutistua umpeen, jen muofji 
on fitä aina fitmättä pitäminen ja on aina amattama niistä 
paifoista, joista je on umpeen mpörhnht. ^oS aluna* 
rämeet omat noin ojitettuna otteet joitafin muojia, moipi
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ne ottaa mitjelyffeen mintuin muuntin maan, ia jos on 
femmoifia atunamaita, joita on jo toetettu mitjettä, mutta 
ei ote moitu faaba mitjamaiffi, auttaa niisfä jama feino.

“tpari efimerffiä mataisfoon noita tnutojani.
9tytyifen maatilani fanSfa joutui minutte tuommoista 

atunamaata, jota jo muofifymmeniä oli ollut maapeltona. 
5̂oifajeSta pitäin näin jota aita tuon mainion, entä tostaan 

näljnyt fiinä fetmottiSta taikoa ja fe oli foto ftjtän fauyiS» 
tuffena. tpaifoittain tasmoi fiinä tuntuneita ja Jarmoja 
mitjan forfia, paifoittain maan ^ärtin^einää, mutta toifin 
paitoin oli maa äimän mustatta murotta, Djia oti Jt)öä 
laimettu, mutta eipä ollut paljon fitä aitaa tefäsfä, jolloin 
eimät ojat otteet mettä täynnä; fe oli firtaSta tun ristatti 
ja maistui patjatta.

$un fanottu maatila joutui minutte rupefin tarfaSte* 
temaan tuota mitätöintä maata. @itä tet)beSfäni yuomafin, 
ett’ei fiitä ollut mintääntaista meben poispääfyä, maitta 
ifo ja Ijymä luottnomoja juotfi mainion yljbettä fimutta. 
«Siiljen otifi tuullut oleman Ijyminfin yymän meben putoutfen, 
mutta niin ei ollut, fiitä ojan anteet olimat paljon forte» 
ämmättä tun itfe mainio ja muualle päin ei ollut miniään» 
laista meben menoa. SOtinä rupefin mätirpnnäföltä taitoa» 
rnaait fuuttatoista forttetia temeää, feitfemää forttetia fyrnää, 
yymin luifua miemäriä tuon ojan»af)teen poitti ja pittitin 
fen faimamista tuon miljinfään fetpaamattoman mainion 
Ijalfi. @en roatmiiffi faatua faimettiin farfaojat manfaSti 
aufi, fuitenfin forttetia matatammiffi mainion Ijatfi juotfemaa 
miemärin pohjaa.

SDtonta muotta juonitteti miemäri, monta fertaa muo» 
besfa mutistui fe paifoin umpeen, mutta yytämonta fertaa 
laimettiin, omattiin ja pudistettiin fe eitä mefi faanut fei* 
foa fartaojisfa; parin muoben perästä rupefimat fefä mie» 
märi että muut ojat feifomaan.

9iyt ei yrittänyttään mefi feifomaan ojisfa ja maa
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muutti fotonaan luontonfa. (Snnen ei oltu mainioon toi)* 
bittu tptmää ofjraa enftnfään, ruista ja fauraa maan, fiM 
ohra ei ollut fiinä ollenfaan menesthnpt. Juon ojittamifen 
jätteen fplmin minä fiiljen jo toifeKa fplroöferralla ofjraa ja 
fe fafafi niin että aibat ratifimat. SBtoni fämi fitä muu» 
toSta ihmetellen fatfomaSfa ja monella oli fe hproäffi opiffi. 
fjifeHä tifimäistä naapuriani oli toifen talon femmoiSta 
alunamaa petoa, jota ei faSmanut foSfaan mitään. 9iaas 
puri maistoi npt toifetla pellolla tuon mitättömän maan 
itfelteen, ojitti fen perinpohjin ja npt tohtii fefä meibän 
että heibän peltoonfa fptmää maitta nifua; fiHä pellot omat 
phtä hh^ää maata fun faiffi muutfin maat. —  (Sfinterffi 
mataifi naapurini.

Joinen efimerffi. pienestä pitäin tulin tuntemaan 
erään alunarämeen äimän lähellä erästä puljtofuntaa. 
Hämeellä fasmoi maan hatuin pieniä maimaiSmänthjä, rim* 
pejä ja rumia rahfamättäitä. $aifoittain oli rämet pat* 
jaalla rapafoöa, joihin tuimina aitoina ilmeStpi paffu, 
malfea fuori. liite poifaifet fotoihimme fitä tuohifiin ja 
futjetimme emännille, jotta fäpttimät fitä märjäpffiinfä. 
futaan ei piitannut rämeestä mitään. <3e olifin maan 
merotonta joutomaata ja fen ympäristö oli fappaleeHe mat* 
taa miljelemätöintä. 3)h“ lifääntpimät miljetpffet rämeen 
pmpäristöttä ja t)hä lifenimät ne tuota rumaa, mitätöintä 
maata; aitojen fulueSfa tulimat pmpäristöt niin miljell̂ iffi 
etfei ollut jäljeltä muuta fun tuo mitätöin maa. SJtutta 
fitätehben fun miljetptfet lifenimät, fitötehben fuimafi rä* 
metfin ja fitätehbenpä fe muutti luontonfafin. Ijluut rupe* 
fimat hhötpifämmin faSmamaan, rapaffopaifat mähenemään 
ja jotain faSmamaan; tietämättä, tahtomatta oli maan tilaa 
parannettu ja niin tuo faiffien hplfäämä ja plönfatjoma ala 
matmisteli itfeänfä miljeltjtfelle alttiiffi.

Sun jota muofifhmmen oli noin tutunut, rohfenimat 
rämeen omistajat rumeta fitä miljelpffeen ottamaan femmin*
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tin !un ejimertfi oli näljtämisfä. £>e ojittimat rämeen perin» 
pofjjaijeSti, faimoimat Ijljmän miemärin ja eipä lauman mii» 
ppnptfään, emtenfun tuo inhottu rämet oli ihanana milja» 
ntaaua.

@en merran atunarämeista.

Perusmaan nostamifesta.

perusmaan nostaminen on juomiljeltjfjen pääcljto ja 
joitten IjpmtjpS riippuu paljon fiitäfin, mintälainen perus» 
maa niisjä on. £>pmä, puljbaS, peljmeä faroi on epäile» 
mättä paras perusmaista ja jonfa foisja on jenlainett perus, 
tjänen täjisjään on armaamatoin aarre, fun maan fitä toi» 
rnella miljeflään. <Samen jälleen on multaperuS paras, 
fitten Ijieta. SDluutamiSja joisfa on fimittoperuS, fentäf)= 
ben ei femmoijisja joisfa ote apua omasta perusmaasta. 
3Jiutta niisjäfin moipi olla Ijtjmä ja tetepntjt muija ja jen» 
täljbcn jaottaa niistäfin tulla oimatlijet miljamaat. 9iimpi» 
juot omat enimiten fimitfopofjjaijia, maitta poitfeutjia jaat» 
taa jiinä mintuin muuallatin loptpä. Simittopo^jaijitla 
joilla ei jaa muijaa polttamalla paljon tuluttaa, fillä tun 
fentmoinen maa joutuu terran timitotji ei fiitä tule enään 
mitjamaata tuulta terran malfeana ja muntotntin mäljenee 
muija miljeltjffen fautta.

‘patjuntu^aifisfa joiSja on ujeinfin fjietapoljja, onpa 
mätisti oljutmuljaijisjafin. Sttoni tuulee Ijietapofjjaifen juon 
oleman äimän telpaamattoman miljetptfeen ja fen muofji 
omat Ije niiben miljelpffen totonaan laimiinlpöneet; mutta 
niin ei ajian laita fummintaan ole, tunfjan maan jiinä on 
muijaa tppnärätään talji puolitoista. Ujein ontin niin, että
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tjieban alta on fattniS ja pehmeä finttten fami; jos niin on, 
eipä ote fittoin tuo tjietapotjja pfönfatfottamaa maata, maan 
paralta mitä otta faattaa, fittä fittoin faabaan monenfat* 
taifia manfaatitja ptjtcen fefoitetuffi, jata on fasmuliaifuu® 
bette ifoffi ebutfi. fuoSfa otifi maan tjietapotjja, ei ote 
jefään fjptättämä, funtjan ei maan muijaa polteta fiitä liian 
mäfjäffi.

^oe joita fittä lamatta maan mitjettään, että otetaan 
niistä mitjaa, mintä ne moimat fasmaa itntan perusmaan 
nostamatta ja peitetään fitten oman onnenfa nojaan, niin 
femmoifeSta fuomiljeltjtfeStä ci ote juurta Ijtjöttjä, fittä fit= 
loin menee malmista tpötä matjbottoman paljon puitaan. 
tperuSmaatta jätetpt fuopetto*febot ciroät faSma tjeitiääfään 
toimea touotta enempää, ettei muija ote eriitomaifemtnan 
mäfemää ja fitten ne rupeamat fammattumaan; ojat mene® 
mät tiinni ja alfamat mctfitttjmään, ja pian on maa atht* 
peräifeSfä -titaSfaan, fiiS aimatt tjpöbtjttömänä. SKutta 
niin ei fätj, jos mantjentuueet nufitaau ja miimein perus® 
maata nostetaan fefaan, ja entinen tpö auttaa fittoin ttp® 
ftjiStä.

©ittoin futt joitten mitjcltjffeSfä tuttaan fitte rajatte, 
että niitjiit moibaatt rumeta perusmaata nostamaan, ollaan 
oiteaStaan masto fuomitjettjffeu atutta ja juurin moitto on 
mietä jäämättä, ©ittä maSta fitten fun perusmaata ru® 
roetaan fefaatt faamaan, tutee fuotte fotonaan toijentaiuen 
ja fasmamampi tuonne ja järjettifen raitjetemifen amutta moi* 
baatt tuota faSmnmaifuutta mireittä pitää faufaifeett tule* 
maifuuteen. ^tjmämitjoja faatetaan fiittä paremmatta me® 
ncStpffettä mitjettä cteenfinpäin ja fabot tulemat patjon 
antoifampia, jtjmät täptetäifempiä ja paittamampia. SBietäpä 
perusmaatta fetoitettu juo on patjon tujempi tjattaafin maS® 
taan, fen olen omasta fofemuffestani pamainnut. ©itiä 
erään terran oli minulta rinttaffain fljtroöä fefä perusmaatta 
fefoitetutla että peruSmaattomatta fuotta, jolloin fefoitetutta
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ojatta faiit teroitti jabon terroeitä ja itämiä {tyrniä, jota 
mastoin fittä ojatta, johon et ottut perusmaata halittu, 
jäin tätybetlifen fabott, fittä tyatta pani fett puti puljtaaffi. 
Sun fuopetto*tebot jätetään fjeinäntasmuun, ofoittaa perus* 
maa fiinäfin ^pötpnfä toistamatta tamatta. ©itiä ne, joihin 
on perusmaata nostettu, muuttamat Ijeti fjeinänfaSmunfa 
miheriäifemmätfi, moninaifemmaffi, manfjemmaffi ja fiiS 
moimatfaammatfi, ramitfemaifemmaffi ja enemmälji. -Uhitta 
moitto ei ote mietä jiinä, fittä perusmaatta fetoitetut febot 
fasmamat ttymmentunnan muotta runfaaSti moimataSta 
rehua, fiihen fiaan tun peruSmaattomat maan mäljän aitaa 
metjutointa, tytfitoiftoista Ijeinää ja miime muofina jonfu* 
laista tatun tapaista Ijeinää, jota on perin maStafjafoiSta 
etäimitte ftyobä.

2Bietä muutatin tjtjmää tuottaa perusmaan noStami* 
nen. Sun polttaminen on pois Ijeitettp, ei mufja fitten 
enään tetety, eitä mäfjene, maitta fuintafin tapan fe fiinä 
otifi, ettei perusmaahan rumeta mtyöS ojia taimamaan. ©it* 
tä p̂rotn tyrnrnärrettämä ojiahan fe on, että niintauroan 
tun pohjamärttJhS ptyftyty muhan ja perusmaan roätisfä, pitää 
märftytyS muhan turmotfisfa, juuri tun läpi liotetun meri* 
fienen ja estää fiten muhan tetetjmifen ja famaSfa mätje* 
nemifen.

Suosta faitesta tutemme jo fjetpoSti fiihen tymmär* 
rpffeen, ett’ei fenenfään pitäifi heittää fuomitjetpstään pois, 
ennenfun hän on fiihen perusmaan nostanut.

Sun jottatin mitjeltämättä fuotta on ttytynäräntään mer* 
ran muhaa, pibetään fiinäfin perusmaan nostoa tuuheana 
afiana ja melteenpä fe fittä äftiä tatfoen näpttääfin, fittä 
tun ftytynärää ftymiStä ojista pistetään mietä tapiopiSto 
perusmaata, tulemat ojat jo mettoifen ftymiffi. 9tiin on 
afia monen mielestä femmoifittafin maitta, mitä fitte niittä, 
joiSfa on muhaa tuufi tahi feitfemän torttetia ? SOhttta tun
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jetin tt)ö aloitetaan ja teitään järjeUifcStt, et ole fe niin* 
fään laukea afia, !un enft fatfannolla tuutifi.

3>ärjellifettä perusmaan nostamifetla ebistämme ja* 
rnaSfa faljta fuomitjethffelle niin tärfeää afiaa, nimittäin: 
lifäämme maan taSmutlifuutta muijan fiiruumman tefepmifen 
ja fiihcit hantfimamme fimennäiS*ainetten (perusmaan) lautta, 
jamaSfa luu perusmaan naStamifeöa teemme itfe perus* 
maan nostamien paljon ^etpommaffi ja huofeammafji.

jättimäinen taufe fnulunee jotenfin fummallifclta, 
mutta niin fe fumminlin on; fatfotaanpa eteenpäin.

©aamuttaafjemme tarhatustamme, on meibän taafen* 
Iin ottaminen miemäristä. SSiemärioja laimetaan enfin niin 
fpmätji, että je metää meben ^pmästi pois. ©en jätteen 
luobaan (apiopistoa maljmaSti perusmaata, pitfin miljetpS* 
ten fjatti juotfeman miemärin pohjaa. Sun miemäri on 
noin luotu, rumetaan niin perusmaata tuohen toivomaan 
maata palstoihin, äimän jämättä tamatta tun enfi ojitutfeS* 
jätin. Sijan tutueSfa pienennettään noita paistoja fiten, että 
jotit palstojen farfaojista, palstan fesfeltä, laimetaan ja* 
main perusmaata pistäen auti.

Stättä et ote janottu, että tt)ö pitäiji tcljbä 
eipä mietä ptjhtm muotenafaan, mutta fen mutaan maan 
tun luntin märät fannattamat ja ajianljaarat mpöben an* 

tamat.
Sun tartoitettu määrä on jaatn maata palstoihin, 

annetaan fen jiinä olla ufeampia muojia, jotta ajalta jopii 
juota pitää mitjelptjeSjä tuten ennentin, jos maan afian* 
haarat jen muutoin fattimat.

jontu muoben tututtua rupeaa nätpmään, mitä tuo 
perusmaahan ojien faimaminen on maifuttanut. SKulja on 
npt niin paljon tefepnpt ja taSfeentunut, etfei jitä moiji 
uSfoa, joS ei jitä otiji omin fitmin nätjnpt.

9ipt ei ote perusmaan nostaminen enään niin maifea 
tefjtämä, tun enji fatfannoSfa näptti ja niin on perusmaan
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nostaminen petpoittanut perusmaan- nostamista, jota oli 
toteen näptettämä.

Sun mupa on tefeentpnpt ja mäpennpt, rppbptään 
itfe perusmaan noStamijeen, jota tapahtuu fiten, että pptä 
tapiopistoa fpmäbti pistetään perusmaata taitista paisto» 
jen fartaojista ja fitä pillitetään niin lauman tunneS on 
faatu tartoitetutle alalle perusmaa.

©omeliain perusmaan noStamifen aita on fpffpttä, 
fittentuin peinä on jaatn tepbpffi ja mitja teifatuffi. @it» 
loin on tamaKifeSti muoben tuimin aita ja mefi mäpimmät» 
tään. Sun terran miemäris ja palstaojat omat tulleet fun» 
noflijeSti taimetuitji, moipi perusmaata nostaa, jospa fpffp 
olifi fateinentin ja maa märtää, fillä palsta» ja miemäris 
ojat metämät meben järfiään pois.

£a(meltafin tappi perusmaan nostaminen marfin pp» 
min laatuun, funpan maan fiipcn terran totutaan. 2ftuu= 
tamiSja paitfatunnisfa noStetaanfin perusmaata talmitaubet 
ppmällä meucStptfettä ja fuotama otifi, että tuo oima tapa 
tutifi pleifemmäffi meibän pittätalmifesja maaSjamme, joSfa 
niin juuri ipmisjoutto tpbu puutteeSja nätillään tatmifau» 
bet joutilaina loitforoat.

perusmaan jpmänlaifella otleSja, nostamat muutamat 
fitä totoista, je on: taimamat jontun mattan pääpän noin 
toimea tppnärää pitfiä totoja ojiin, joista fitten nostetaan 
perusmaata niin fpmättä fun moibaan peltotie jiettä natata. 
©e perusmaan noStotapa on peräti moitittama ja pptättä» 
mä, jittä tuonnotlistapan on, että nuot fotot omat aina 
pappoista mettä täplinä ja je on paljon papempi tun jos 
noita fotoja ei otifi ollenfaan. ©itiä feifoipa mefi fotoSfa 
eti pitfin ojaa, imee ntupa fitä itfeenfä pitfin fefää ja tuo 
popjapappoinen märfppS maifuttaa mapingottifeSti itfe faS» 
muUifuutcenfin, mpös pitää fe mupaa turmoffiSfa, joufa 
muoffi mupa ei tefep eitä taSfeu ja niin ei fcmmoinen pe» 
ruSmaan nostaminen ebistä mastoista perusmaan nosta»
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mistä, eitä juurin taSmullifuuttafaan. päällifetfi on noista 
fotoilta fpRSjpötön aitana eläimille ifo maara, fiHä tun 
Re nätemat niisfä mettä, menemät Re niiltä juomaa furfots 
telemaan ja [illoin loRteaa löpRä ojanparraS ja eläimraut* 
fa muljahtaa päätänfä mpöti tuoRon petoltijeen Rautaan, 
josta et Rän mikään tapauffeSfa pääfe omin moiminfa 
ptöS. -äJioni fotoilta perusmaan nostaja outin [itiä ta* 
maila faanut tärfiä juuria maRingoita.

Semäätlä tun maa on futannut ja tuhrannut, Rajoin 
tetaan nostettu perusmaa tafan [aralle. ©e ontiu fopimin 
muobemaita [en Rajoittamilleen, [itiä taimi on purrut perus* 
maan Rauraatfi, jonta muotfi [e jo RajottaiSfa Rienonee 
meitä Rienotfi, femmoifena on [e paljon teRoifampaa ja 
[etaantuu tafaijemmin oRuen muRaferrofjen fansfa. -äJiuu5 
tamat Rajoittamat perusmaan Reti fptfRllä tun fe on noS* 
tettu, mutta [elin on Rplättämä tapa, [itiä femminfin jos 
peruSmaa on famea, [ulaa [e taimen läRteiSfä pRteen paits 
taan tun tuuma tina ja fuimattuaan jääpt telit fomiffi tön* 
teiffi, melteert niin tomitfi tun fimi, joita ei [itten [aa Riê  
noitfi mitentään jonfatäRben ei [itiä ole niin teRoifaa mai* 
tutusta tasmullifuuteen tun temäällä Rajoitetulla; jama taR* 
too olla laita muuntin perusmaan fanSja.

perusmaata ei pibä toman paljon pRbellä terralla 
nostaa, ©iinä on tpllätfi tun nostetaan lapiopistoa maR* 
maSti jota ojasta, [itiä tpllä aita tamaran taupitfee ja eitä 
RRbellä terralla nostettu famt, taRi muu pernSmaa ole taS* 
mutlifuubelletaan miffitään ebuffi.

^Rmälaatuja miljelteSjä [emmoifella molla, joRou on 
peruSmaa nostettu, menetellään feuraamalla lamalla: $oS 
Ralutaan toutomiljoja mhjetlä, on paras pitää tefeinä ennen 
perusmaan nostoa [uopeltoja maRoina. Dtififo ppörtänöt 
jääneet torteitfi, tuotitaan ne, [itä ennen fpnnettäföön pels 
lot. $oS [uoSfa ou muRaa runfaaSti, on fato marmempi, 
tun [itä poltetaan mäRän, mutta [itä pitää teRbä Rpmin
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maromaSti. Sun jemmoijelte maalle jitten temäällä lemite» 
tään perusmaa, fopii ftiljen äimän pmin jamana temäime» 
nä tplmää opaa tap fauraa. ©iernen tarvitaan tamalli» 
fe«tt fcfaan, jota tê beöfä peruSmaafin fefaantuu mupn 
fanSfa. Sopufji pölfpään fpmöffet rastaalla pölftjUä. 
©emmoifeen maahan fpmettpnä meneStpmät opa ja faura 
maltan pmin ja moimat antaa mitä runjaampia jatoja.

§ofa tahtoo rufiijeen fpmää fuonja, jopn on perus» 
maata nostettu, pnen ei tarmitje ennafatta peltojaan ma» 
pina pitää. SoSfa fuopellot omat jitloin jo manpntunei» 
ta, !un nuijin perusmaata nostetaan, moipi ne fpntää fil» 
loin jo muulloinfin eitä maan firren päältä, niin paras on 
fpntää rufiijeen pantama maa ennen perusmaan nostoa, 
jiiS fpfpllä, jitten futt milja on päättä pois forjattu. 
©emmoinen fpnnös täptp pti fpnnön jälleen tarvita, jit» 
lä joS perusmaa femäältä pjoitettaifiin farfean fpnnöfjen 
päälle, joutuiji je liian jpmälle, eitä maifuttaiji uiin tepf» 
faaSti. Semääöä pjoitetaan jiipnfin perusmaa, ja peite» 
tään jitten jiipn, fuimempaa aitaa obottamaan. 
ppörtänot niiSfäfin omat forfeat, fuofitaan ne. Suimaffi tultua 
farptaan pellot ja jos mupsja on roaraa, poltetaan niitä 
mäpn. ©e on jo jenfin muofji tarpeellinen, etfei maa 
pääje rnopttumaan, jota otiji fplroötte pitafji. SiiallijeSta 
polttamifeSta ei otetaan npt peltoa, ellei mup ote äimän 
perusmaata mpöben tuima; jittä mäpfin perusmaa tefee 
mupn tuifi maStapfoifjefi palamaan, jäälle ebettä rnai» 
nittujen etujen on perusmaan fanSja polttamifeSta juuri 
etu fasmullijuubelle. ©iUä perusmaa, marjinfin jos je on 
jamea, muuttuu fuumuubesta jonfunlaifeffi falfin tapaijeffi 
aineefji ja on tasmeille fangen ramitjemaista.

9iiin malmiStettuun maapn jopii jitten fpmää ruis* 
ta ja je moipi antaa niin runjaita jatoja, ett,ei mitään mun 
maa parempia.

Jppmin pmmärrettämä on, että itje fuSjatin paifaSfa.
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nostetaan jemmoista perusmaata, mimmoista tuutin fuon 
potyjaSfa on: ioSfa on faroiperuS, liina nostetaan faroea, 
joSfa mutta, fiinä muttaa, joSfa piettä, fiinä piettää. @n* 
ncn on io mainittu, että faroi on parasta perusmaata ja 
niin fe ontin, mutta eiroät mutta ja tyictfafaan ote tytön* 
tatfottaroia. ©itiä maitta ne eimät, efim. tyeinänfaSrouSfa, 
maifutataan niin pitfältifeSti tuin faroi, tetemät netin tum* 
minfin tytymän roaifutuffen mutyait tansfa fefoitettuna, fittä 
faSrouttifuuS ja fato tyeti enenee ja mutya rupeaa nopeam* 
min teteenttymään, joten fe taas tifää faSrnumoimia. $ei* 
nänfaSrouSfafaati eiroät tyiefta ja mutta ote enfi rouofina 
tytytään tyuonommat tun faroifaan, fiitä maan omat ebettifet 
tyuonommat jättimäistä, etfeiroät faSrourooimaa moi pitää 
niin tauroan roireitlä.

Ufein on niin tyuono roebenfaanti pois fuoSta ja 
niin patfuSti mutyaa, että on peräti matyboton faaba juota 
fiityen tilaan, että rooifi potyjaSta perusmaata nostaa; onpa 
roietä femmoifisfa foiSfa ufeintin tiroiffopotyjatiu, jonta 
rouoffi ei fiettä ote mitä noStaififaan. ©entmoifiin foityin 
tätyttyty «ehättämättä tyanftia perusmaata. ^oS on jaata* 
roisfa faroea, on paras jitä rocbättää. ^ota putytaampaa 
faroi on, jitä roaifuttaroampaa on fe taSrouttijuuben pitfittä* 
mifeen. ©ininen, petymeä faroi on niin noStain tun roe* 
bättäinfin parasta. $affi tuormaa roiibette ftyttätte, roiittä 
ftyttää teroeätte faralte, on roebättäisfä terratfi riittäroä mää* 
rä, mutta fitten tun faSrouttifuuS on tyeitenntyt tannatta* 
mattomiin, tätyttyty taas tifää roebättää.

SJtonen oten fuuttut intteteroän, että femmoifitte pat* 
fumutjaifitte foitle, joiben perutfena on tyietfa, pitäifi roetää 
tyieffaa, mutta perutfifitle muttaa ja faroiperustaifitte faroea. 
2)?utta totemuS on ofoittanut, ett’ei femmoifisfa arroetuisfa 
ote mitään perää. §tyroä on aina tytyroää ja fiis faroi on 
paras roebätettäroä, fatfomatta mintätainen perusmaa tus* 
jätin fuoSfa on. ^tman fitä pitäifi tuon peruS*otyjetman
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mutaan mebättää fimiffopevuffiftCte joitte fituejä ja jepän 
otifi jo tevmettä jävteätiu maStaau. —  $;oS et ote famea 
jaatamisja, mebettäföött fittoiu muttaa ja jetin fljttä patfit* 
jee maimat.

Ottoot taitti ebettä jetitetpt neumot janottu femntoU 
fiSta joista, joisfa peruSntaa on ftjijnärän ja jeitjetnän 
fovttetin mätifettä jpmppbettä, mutta joSja on muijaa fptj* 
närää mäfjemmän, noStettafoon niitjin peruSntaa pitemmin 
tä mnttitta.

heinän roiljeleiiiijestu joitta.

tpeinäujaanti joitta on ntetfeen juurin niiben mits 
jettjfjeu roarjittaineit tarfoituSperä. ©itiä ontjan tjeinä 
femmoiueit faSmt, jota ei patfanen pane. Stinan fitä (juos 
nonemat meibän tuonnottifet niittomme aita ojatta, josta 
jeurauS on, että pettomme taittumat, etuftamme taittumat 
ja taifjtuupa jofapäimäinen ramintommetin. ©entäljbettpä 
tuteefin meibän joita mitjetleSfätnme aitta tartistaa tjuornU 
otttme fiil)ctt junittaan, miten jaifimme juomme niin mitjets 
ttjtffi, että tte mafjbottijemmaSti pitempään ja ntnjaammaSti 
moifimat tjeinää fasmaa.

9te peitot, joifjin on jo perusmaa nostettu ja jotta 
otnat mietä fenjätteen fljtmettp jtjmämitjaau, ott paras êit* 
tää nitu tiituttamatta, ruufaamatta fetoon. 0n huomattu 
että otjran ja fauratt jängeStä on ebuttifempi fetoon peittää 
fun rufiin.

ĵeitettäföön ■ juopettot tjeinänfasmuun perusmaatta 
jefoitettuna, tatji peruSmaattomiua, on fummaSjafin tapauf* 
feSja tarpeeöitten ne fiementää. ©itiä fun pellot omat
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ppmäSjä tuulitta fetoon f)eitettäiöfä, miippp ujeita muofia, 
rnnenfun luonto niihin Nauttii juurta tapi fiementä ja jil* 
loin on mennet paras fasmuaifa puffaan, ja juurin oja 
maan faSmumoimaSta on ä̂roinntjt*

9ttinfälai3ta peinänjiementä joihin on fpfmäminen, 
fiitä on paljon erimieliä. SToifet mäittämät, että mitjetps* 
heinät, piiren päntä (timotpei) ja puntarpää (alopefuruS) 
omat F)eti fetoon peittäisjä foî fa parhaat mitjcllä; toijct 
taas mäittämät fotimaan fiemcntä ebullijimmafji. £ictpsti 
on jiinäfin ajiaSja fummallafin puolueetta oifeen ja määrin, 
fillä fumpifin puolue punnitjee ajtaa omain maittenfa, ja 
omain fofemufjienja mutaan. SDJutta fiinätiu jeifaSfa täp* 
tpp paljon fatjoa joitten luontoon ja laatuun, jefä niiben 
tefepmijeen.

•JKitenfäpän lieneefään, mutta tunnustaa täptpp, että 
tämän firjoittajafin on fallistunut fotimaan jiementeu puo* 
luStajain puolelle, ©iipen on montafin jpptä: oStofieme* 
aet omat jotenfin falleita ja jos ijompia oloja niillä fplme* 
tään, tefce je muoben uloSmenoipin rnnfaan lifäpfjen ja 
maanmitjeliällä ei tapbo olla maroja liitoihin uloSmenoipin; 
muutoin ei ujcinfaan ole noita oStojiemeniä tarmittaeSja 
jaatamisja. SBiljelpSpeinät maiitjcmat maalaatuja ja jett 
muofji eimät ne mcneStp tefepmättömäsjä fuoSfa; niiben 
faSmamaijuuS ci ote niin monimuotincn fun fotijiementciu 
^otijiemen {itämästään ei mafja muuta fun mäpän puolta, 
je faSmaa faifisfa maalaabuisja, ei ole niin arfa mastoin* 
fäpmijille ja faSmaa paljon ujeammatt muoben lannatta* 
maSti, fun miljelpspeinä.

Suojin intetään, että miljelpspeinät omat paljoa ra* 
mitfemaijempia elifoille ja jiis tuottamampia fun luonnos* 
taan ja fotimaan fiemenistä faSmaneet peinät. SDtinä an* 
nanfin jen ppmin mielelläni perään, jillä itefiu olen paljon 
miljellpt niitä ja foetetlut niiben ramitjcmaijuutta ja tuot* 
jamaifuutta, enfä jiis ole enjinfään miljelpspeinän maS*

5
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tustaja. Suutta mitjettäföön niitä fcmiTtoifiöfa maisfa, 
joiöfa ne moimat fannattamaöti meneStpä, älföönfä femmoi* 
fiöfa, joita ci mictä ote peruffettifeSti perusmaan fanSfa 
fcfoitettn, fittä mitjetpstjeinä maatii tikattan maan faunat: 
tamagti faSmaaffenfa ja tuota tiljamuutta ei ote fuosfa, 
emtenfun muija on perusmaan fanSfa tjpnrin tefcpnpt; fitä 
ennen joihin fplmeltpnö faSmaa fe cnfi muofinafin huonosti 
ja pian tafaStuu je faifenni, joten jen mitjcteminen tuottaa 
maan petffää tappiota. äRuutoin on paljon parempi, että 
maasta faabaan jotain, tuin ci mitään ja fen, jotta on 
etiffoinfa eteen ctjbotetten antaa fotimaijesta jiemcneStä fas* 
roanutta nteljemää reljua, ci tarmitfe enfinfään uurfua, etfei 
pänen etifoittanja ote ramintoa, eitä tuottamaifuutta.

kotimaista peinänfiementä jaabaan fiten, että tädin 
foirnen atta, jopon fumminfin parhaat pcinät tuobaan, t 
mifaubet feulotaan fiemenet, jotfa fitten fäitptctään joSfain 
fuimasja paifaSja, etfeimät fabottaifi iturooimaanfa.

©cntmoifida paifoitta, joisfa jpmämitjan perästä juo* 
peitot peinönfaSmuuit peitetään, on paras fptmää peinäm 
fiemen jittenfun opra tai faura on fptmcttp ja farpittu; pci* 
nänfiemenen fptmämifen jätteen fopii fertaanfa miefä terne* 
äSti tarvita. $ioS tuliin fängeStä peitetään jnopcttot peinän* 
faSmuun, tptmetään peinänfiemeit femäättä rufiin taitoon, 
fittenfun lumi on faiffi pelloitta futannut, maan ci firfi; 
peinänfiemenen fptmämifen jätteen pölfptään maa futumaS: 
fafin tapauffeSfa, fitä parempi, mitä raSfaammalta pötfpdä 
f e tapahtuu. —  kaffi feimiSfää ppmästi pupbistettuja fie® 
meniä riittää tpnnprimatade.

kaifisfa tapautfisfa on paffu poro mapingoflinen Ijei= 
nänfasmutte, fittä fun märfpps tiumottaa fiitä moimait pois, 
jääpi fe niin raa’affi, että febot äimän pian ottamat fam: 
matta. @en muofft ei pibä peruSmaattomia fetojafaan 
peittää peinänfasmuutt paffutta porotta, maan fpnnettäföön 
fe fefaan. ^ofa tahtoo mapbodifimmasti ppmään peinän*
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fasmuun faaba fuonfa, pän ättöön polttafo niitä miime fe= 
fänä ottenfaan, fun aitoo ne tetoon peittää, maan ruufat= 
foon pettonja polttamatta maljoina, fptmäföön niihin enfi 
femäänä opraa tapi fauraa ja peinänfiemeutä, ja peittäföön 
fen mitjan perästä tetoon.

SBaitfa juot omat ebettä janotulta tamatta perusmaan 
fanSfa taitetut IjeinäntaSmuun, eimät ne jittentään moi 
ijanfaiftifeSti jitä tasmaa. Dtififin järjetöintä juottolaan 
jemmoista maatia, jittä faiffipan täsjä maaitmaSja on muu* 
totjen ja tataStumifcn alaista, ja ppfpmäistä ei löpbp miS* 
jään. „SRaaffi mainen jätteen muuttuu, maan ei taimainen", 
lautaa runoitiatin. ©iiS uujiminen on meibän elämämme 
ja etämijemme mätttämätöin et)to ja tuot» uujimista täptpp 
meibän aina ja faittiatta teljbä, niin lauman tun elämämme 
teStää. «Samoin omat Ijeinään peitetpt febotfin uufittamat, 
tun ne eimät enään moi tannattamaSti tasmaa.

§einätji uujiminen jaattaa tapahtua jofo niin, että 
uufieSfa faSmatetaan jofu ferta jpmämitjoja, tapi niin, että 
peinänfä peittäneet febot uufitaan juoraStaan peinänfaSs 
muun. (gbettijeSjä tapautfeSja tuotitaan febot nptfin, taiffa 

v fäännetään ne nurin fääntöauratte. 2JJotemmiSfa tapaus 
jiSja nostetaan niipin taajenfin perusmaata. IgoS febot 
omat fuoffimatta futatut, pajoitetaan niipin temäätlä perus* 
maa ja feuraama fefä pibetään niitä mopoina, farpisfettaan 
ja jos mupaa on runjaaSti, poltetaan niitä mäpän. @nfi 
jpffpnä fopii niipin fptmää ruista tapi feuraamana femäänä 
opraa taiffa fauraa; fen jätteen on paras ne peittää fetoon. 
3oS febot omat fpfjpttä fääntöauratta fpnnetpt, moipi ne 
jo enfi femäänä fptmää fauraan. Se tapaptuu fiten, että 
niin pian fun firrettä moipi, pajoitetaan perusmaa fpnnöf* 
jen miilujen päätie, fitteu niitä farpitaan fomaSti, että 
irtaantuiji fiemenitle tarpeefji asti maata ja että perusmaa 
fefaantuifi mupan fanSfa. gmomattama on, ett’ei femmoifia 
peltoja farpiteSfa, jotta omat fääntöauratta fpnnetpt, jaa
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ajaa fol)baStanfa pitfin farfoja, maan minoon finne tänne, 
fxUä joS äimän pitfin farfoja ajetaan, malitfemat miitujen 
harjat tienfä farmin piitten mätitfe ja fitlä tamoin et faaba 
miilujen fjarjoja tafaantumaan, eitä maata tarpeeffi asti 
liiffeelle. Riutta fnn farljteSfa ajetaan minoon, fifin faftn, 
finne tänne, eimätpä miilujen harjanteet joubafaan malitfe  ̂
maan fulfupaiffaanfa farmin piitten lomitfe, maan ^eibän 
täptpp murtua ja niin on tarfoituS moitettu, —  garl)ieSfa 
tarfoitetaan ajaa aina fen paifan pfitfe, jofa fitä parahiten 
näpttäär tarmitfemam

gun maa on niin faatu malmistetuffi, fplmetään fii  ̂
hen enfin fauraa, fitten heinänfiemen, jotfa fitten farpitaan 
fefaan; lopuffi pölfptään peitot, gun faura on päältä pois 
forjattu, heitetään ne fiitä fetoon ja moimat femmoifeSti 
taitetut febot tammaa heinää marfin mahmaSti.

$oS tahbotaan peinänfasmuim heittäneitä fetoja uufia 
ilman jpmälaatnja miljetemöttä, ei ote fiiuä muuta määriin 
ottamista, fnn että perusmaa nostetaan, lemitetään feboiCte, 
farhitaan, pölfptään ja heitetään fitten fiit)en. ©illäfin 
lailla nufittuna mirfistpmät febot fannattamaSti heinää faS= 
mamaan faumaffi aitaa, mutta ebutlifempi fnmminfin on 
fun perusmaa tulee fefoitetnffi ohuen muhaferroffen fanSfa.

Jpuomattama on, etfei fillä tamalla nufitnille feboitle 
ole juuri mälttämätöin fptmää heinänfiementä, fitlä perus* 
maata ei tule niin paljon, että fe peittäifi ja lapottaift fai* 
fen entifen maanpinnan, jonfatähben manha peinänjuurt 
fiettä fptlä pian noufee ja mirfiStpt) faSmamaan.

SutonlaiSta uufimista faattaa pitfittää faufaifeen tn* 
lemaifuuteen ja masta fitten fnn ne fuot, joisfa on fami 
peruffena, omat perusmaan noStamifen lautta tulleet fiihen 
tilaan, että niiben rnufattu pinta näpttää harmaan patun 
näföifeltä, maSta filloin on foitten täpbeltinen hcbefmällifhps 
faamutettn. 2)?itä tämä tobistaa? ©e tobistaa tobeffi fen 
ennen fanotun (aufeen, että fuonmiljelps on masta alnSfa
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fittoiu, !un fiif)en aletaan eufiferrau perusmaata panttia, 
tuin mpöS fen, tuinfa tärfeä afia on, ett’ei joista polteta 
mupaa liian mäpäffi.

Sun fnon pinta on fefottunut famen fanSfa ebetlä 
janotun pannaan farroaifetfi, fopii fiinä fittoin epäilemättä 
mitjettä miljetpspeinääfin, femminfin jos fiipen pautitaan 
joitafin IannoituS*aineiia ja ne menestpmät maltan ppmästi. 
SJJutta jos juo on femmoifetta paifatta, jopon femäimin 
noufee tutmamefi, ei ote fiipen ppmä fplmää piirenpäutää, 
(timotpeitä) fiflä fe fatoaa femntoifisfa maisfa enfi muofina 
pois. ^untaripää (atopetnruS) ei piittaa tutmamebeStä* 
tään mitään, jonfatäpbeu fitä fopii fptmää femmoifillefin 
maitte. puolitoista teimisfää riittää tpnnprin^atatle. 
töön niitä fplmettäfö fefaifin toiSteufa fanSfa, fittä punta* 
ripää tulee paljon pitemmin matmiiffi tuin piirenpäntä ja 
ennenfnn jättimäinen joutuu niitettämäffi, on ebettinen man* 
pannut jo pitatte, joten fiinä tulee ifo mapinfo.

Sotia on fno titettä fotoa, on fiitä ifo etu jo fenfin 
tantta, että finne moipi tntjettaa lanta*aineita. SBaifPei 
tatoubeSfa tosiaan tapbo otta tiifoja lantamaroja, töptpp 
toimettifetla tatoubeupoitajatta fuitenfin fitä ja tätä, jonta 
moipi miebä juon tannoittamifeffi. ©no on parempi tun* 
temaan tannan tuin mitään muu maa, fen muoffi tefemät 
niittc faugen ppmän maifututfen femmoifettin lautanneet 
tun mirtfa, tnntion popjatte matuneet mebet, mafitannat ja 
muut femmoifet. Oten joita tannoittaeSfani pannut tnor* 
man fanaattista tantaa miibette fpttätte, miittä fpttää teme* 
ätte faratte. ©iitä ei fninfaan tule paljoa paiffaanfa, 
mutta fumminfin on fe tepnpt ipmeettifen maifututfen pei* 
näntaSmuSfa, fefä rnnfanbeSfa että pitfittämäifppbesfä, 
femmoifittafin tehoitta, joitte ei mietä ottn perusmaata noS* 
tettu. S 0  ̂ on t^aa ia toaraa ppbettä tapi toifetta tamalla 
juota lannoittaa, faapi fen tepbä teboitte itman maata 
futaamattafin ja maifutuS on äimän pian filmiin astuma. —
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SaifeSta mitä ebellä on fanottu, huomannemme, että 
meiltä on foisfa mapbottomat aarteet, fittä niitä moibaan 
toimeflifeCfa työnteotta fabmumoimabfa pitää. otamme 
muuta maata mitjetyffcen, ei fe pyöbytä meitä mitään, jo8 
ei meillä ote fontaa runfaaSti fiipen panna; fuo faömaa 
fannattamabti tannattafin ja fiitä me jaamme yptäfaiffi 
pation pymää: fiettä faamme mitjaa perheellemme, fiettä 
jaamme etifoittemme moimafaSta repua, fen tantta Iifäänty= 
mät tantamaramme ja fen fautta tulee meille mahboltifeffi 
laajentaa meneötyffettä maapeftojammetin ja parantaa fiten 
faifenpuoteSta talouttamme.

2Jtonen olen luullut fuomitjetyffeStä pupueöfaan tapi 
firjoittaesfaan lanfutoan fen mielipiteen, että fruunun pi« 
täifi antaa ifoja fuomitjelygstainoja. £uota mietipibettä 
täytyy minun fuitenfin jyrfäöti mabtuStaa, fittä fofcmuS on 
ofoittanut niibett otetoan paremmin mapingotfi !un amuffi; 
fen totuuben tobiStamat ne monet, fuuret tatoubettifet mut* 
tiötuffet, joita fruunutta annetut fuuret fuomitjety84ainat 
omat mattaanfaattaneet. Summinfin tuutifin pienten ja 
pian tafaifin maffettamien lainojen ebistämän fuomitjetygtä, 
jo§ niitä aunettaifiin nuttcroitte ja mäpäroaraifitte fuomitje* 
lioille, mutta ättööt ne otto fotrnea fataa marffaa fuus 
remmat.

Sruunulta on mapbottoman ifoja joita ympäri maa* 
tamme, maittenfa feSfettä. tlfein otoat ne fytien »nätittä 
olemitta fybänmaitta, fittä fytien täpettä olemat juot omat 
metfien fanbfa jaetut yffityifitte. ©ongen ifon amun tefifi 
fruunu maamme fuomiljelyfjette, joö pän ojittaifi ja fuimaift 
noita ifoja foitaan, fittä ne omat yffityifitte mapbottomat 
toimeen faaba. Sun femmoifet juot tutifimat mitjetyffette 
otottififfi fuimatuiffi, fopifi niitä fruunun antaa tilattoman 
fanfan mitjettämiffi peippoa meroa maataan. $508 niin fäs 
mifi, eipä foman monta micbpotrnea miipyifi, ennenfun uufia 
fytiä fpntyifi entifieit mätitte, fittä Joitten popjibta faamu*
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letun perusmaan ja niiben pmpärittä olemien fruunun met* 
fien annitta moitaipin niihin perustaa fappateen ajan päästä 
mutinatpa merotatoja.

Splien tä^eistötlä olemat ifommat fuot omatptämaSs 
taan jaetut ujeamniitte tiloille; niitä on jo paloittain mets 
fiä määrä fuimattu ja tê ttj miljamailp, mutta tpeenjä niitä 
on maljbotoin paljous mielä tefemättöminä.

®un maan pfjitpijet joitten omistajat rpljtpmät tulin 
ojaltanfa miljelpffcen täpfp, tulemat tpllä piloin ijotfin 
juot miljetttpfji. SOtutta on fummintin joStuS paritta, toi* 
mettä talotta, mieläpä jolloin fplätunnattafin, niin ifoja 
joita, etttci Ijeibätt maranja riitä niiben tuimaamijeen. 
«SemmoijiSja tapautjisfa otiji truunun apu tarpeefen, jem* 
mintin jos fuo tuottaa Rallaa laajemmalle pmpäriStönjä 
tilutjitte, mutta ältöön fruunu antato jifä ptfitpijenä lai* 
nana, maan taimattatoon miemärin toljbaStanfa juovana 
omana tpönään. fummintin olifi tatjottama, että tuota 
apua teljtäijiin fcmmoipsfa paitfafunnisfa, joisfa tanfatta 
jo ennestään on prittämäijppttä juomiljelpfjeen, jitlä muu* 
toin jaattaifi apu mennä puitaan, tun fanja ei pmmärtäifi 
fitä Ijpmäfjeen fätjttää.

©emmoijina juomitjelpS*apuina tun truunn täpttäifi 
marojaan, eimät ne tuottaifi taloubellifia Ijämiöitä ja mut* 
tistutpa entijitte omistaan elämille maiben ajujamitte, mutta 
päinmaStoin peruStettaijiin jiten uujia elinläfjteitä juurelle 
iljmisjoufotte Ijeti juoraStaanfin ja jitä enemmän läljeifeSjä 
tulemaifuubesja.

SbeflijeStä jo juomaamme, ett’ei fenentään pitäiji ot* 
taa terratta enempää juota miljetptfeen, tun mitä f)än omilta 
matoilla ja maitta pienittä lainoittafitt moipi teljbä tun* 
noflifeSti malmiitji. On mainittu, että ifot, truunulta jaa* 
but juomiljelpS*tainat omat taloubette maljingottijet, ja* 
moiit omat tjtfitpijiltäfin otetut. SJtoni eljfä armelee: mi* 
tenfä jc niin on, jittä täptetäänljän lainamarat juomilje*
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ftjffcen, jonfa pitäifi olta niin tuottamaa? Satfotaanpa: 
Sltoittetema fuott)tfjefiä on huomannut fuomiftcftjtfert ppö* 
bpltifeffi. £)än innostuu, patee ja faapi ifon lainan. |)ä* 
iten ci olluttaan maifea fitä faaba, fiflä häneltä on prittä* 
toänä miehenä ppmä tuottamus ja innostunen fpnnpttämä 
ppmä fumituSmoima on ppmänä apuna. £>än panee taiten 
toittjonfa äffinäifeen ritaStumijeen ja rpptpp faititta, laina* 
tuilta ja omitta »aroittaan, taitetta innoltaan ja tarmottaan 
raimaamaan uubismitjetpstä. Sloifena tatfetee (jän ppöri* 
mää tpömäfeään ja ppä taajentumia uubismitjetpffiään. 
noStuS ptenee ja ppä enemmän, ppä taajemmaSti tahtoo 
pän faaba mitjetptfiä, fittä pän taptoo ppbettä onnenpot* 
fauffetta tutta rittaatfi. £)än taSfee apferaSti mieteSfään 
tutua ifoSta ja moitottifeSta jpmäfaatiista, jota jo tuntuu 
oleman fpitfisfä; onpa piufan puotisfaantin mipin ne fioi* 
tettaifiin. Stoimot omat ppmät, usto mapma. 9?iiu on, 
mutta „ipminen aitoo, kumota voojaa". juuritun nuot 
maptamat laipot puotifppfinä puojomat fppSntman fotfoSta 
pengäpbpffeStä, tulee parmaa paita ja forjaa ppbettä isfutta 
laitti pois —  ei, ei tattia ei fe forjaa, fe ei forjaa —  
m et f a a. SBaiffa faitfi muu on mennpt, mettä maan on 
jäänpt ja mietäpä fe repemästi fasmaafin, fittä fitä ei 
ote paita mapingoittanut ja niin on faatu ifojen toimojen, 
ifojen maimojen, ponnistusten ja uprauSten fiaan määrää 
tasmuttifuutta. SSaiffapa mietä otififin faatu mitjetpSfuSs 
tannuffet tuosta niufaSta faboSta, ei tuitenfaan metan maf* 
fuffi ote jäänpt mitään, tuommoinen futauS maifuttaa ma* 
fentamaifeSti. turpan toimon innostus on faanut aitaan 
fen, että uubismitjetpfiä on tarttunut enemmän fun mitä 
moibaan funnottifeSti poitaa. SBaroja ei ote enään noita 
teSfenseräififfi jääneitä taajoja mitjetptfiä tuntoon panna, 
fittä ne omat menneet laitti tuopon enfimäifeen, päädifin* 
puolin teptppn, määrin mietittppn, fuurecn ja maptamaan 
pritpffeen; taptofin on mennpt »arojen faitSfa, famoin
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luottamus ja fauljea afafutoifuue ja yrittämättömyys faopi 
mattan. ©iitjen jääpi ifot tuumat ja pritpffct, fiifjcn pa* 
yimmaitteen räämitty maalin, fiifjcrtpä —  roelfatiu ja »ars 
mana tofottaa tatoubeltinen pertfato fättään.

©emmoifia efimcvfJejä olen nätjnyt ujeamman !un 
yljben, jontatätjben mieto ferran maroitan: ätfäät ottafo 
ifoja juomitjetystainoja, ei Iruunutta eitä pffitpifittä, ne 
miemät teibät perifatoon. Suutta niin ei fäy, jos omitta 
»aroittanne teette tpötä peruffeöifeSti, »aittapa »äljemmän* 
!in muobeSja.

Suo uriljely h feUistä in uttit ai o utta.

Sun ifojafo päättyi 2)— n pitöjääöjä noin 40 muot* 
ta tataperin, perustettiin tiitamaitte ufeita uubistatoja. 
97uot uubiötatot fyynättiin femmoifiöe yeittiömailte, jotta 
eiwät »annoitte taloille tet»anneet. iloita uufia totoja pe* 
ruötettaeSfa ci juuri paljon tatjottu, tutifito niihin taloa 
toStaan taf)i ei; tunnon »aan jäätiin maat mitatuitji, tyn* 
nyritufu tietoon ja taitoitte, fe oti pääafia. jJtoin pe* 
ruStetuiSfa uubistatoisfa ei ollut minfäänlaista tetmottista 
tefomaata; tangaSmaat oti»at laitti monifertaista timiffoa, 
metteenpä tuotiffoa, niityn tefomaita ci ottut ja ne ne»at* 
fin, jotta otimat uubistatoitte jääneet, oti»at faititta fjyt* 
jätyitä, yeinää faSmamattomia ratjitfo* ja rimmittoraifioi* 
ta. Sun nuot uubistatot otimat fytien »ätittä olemitta fy* 
bänmaitta, oti niiSfä metfätfin futomatfeain lautta tämän tataa 
palaneet, jouta »uoffi ei niittä ottut metjistäfään mitään 
turmaa.

SJiieSpotmen omat uubistatojen ajuttaat taistetteet
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föt)l)t)t)ben, furjuuben, loman titanja ja tjatlan tanSfa, eitä 
lailfiin näptä tuleman tatoa fuuna terran malfeana. 
joitta on ollut metjiä omat tje niitä mpöueet ja ftjöneet, 
mutta mapa*ajan loputtua on moni uubistato joutunut ta* 
laifin Ituunuit hattuun. ttfein niitä jaettiin moniin ofiin 
jo enfi muojina peruStamifenja jätteen,' niitä ostettiin ja 
mpötiin, fittä titatoin fanfa pprti jos joltain tumatta ijän* 
nän mittaan fäfitfi.

SBuoben 1853 jpffpltä ponnisteli eväs nuori mies 
juuren emäsfontin tanSfa fpbänmaatta olemaa uubistatoa 
tofjben. SBätittä, metjäsjä, tapaa tjänet fafji fptäsjä ote* 
maa taton*ijäntää. $e rupefimat nuorufaifetta fpjetemään, 
mifjin f»än ponnistelee noin rastaan taatan tanSfa?

„§>autantäfeen tatoa tefemään", mastaji nuori mies 
ujostelematta.

„Spttä me emme menifi finne ajumaatt, maitta fai* 
fimme ijäffemme mapaan ruoan ja raijaa niin paljon tun 
tjatuaijimme. ^autamäfeen ei tute toStaan femmoistataan 
tatoa, että fiinä omasta mitjaSta uubispuuro faataifiin; pa* 
raS on tun Ijeität foto tuuman fiiljen ja rupeat ineitte 
rengifji!'' janoimat ifännät nuorutaijette.

„@ipä tuo renfinä otofaan ote niin jäämiä", fatioi nuo* 
rimieS ja niin ertanimat Ije, fummintinpuotin mäfjän nu* 
peisfaati, ja nuorufainen tät)ti taaffanfa fansja ponnistele* 
maan ipautamäfeänjä fofjben, ifännät omitte teilleen.

Suo §autamäfi, jô oit nuorufainen niin tuottamaSti 
tutemaijuutenja toimon perusti, oti mäfjäiuen oja faiffian 
furjimmaSta uubistatosta, mitä otta jaottaa. (§i niitpn 
eitä peiton tefomaatafaan ottut fapan*ataafaan, eitä mitään 
mitjettpä maata enjinfään, ei jenfääit mertaa, miljin otifi 
fouranfaan mitään fiementä fptroänpt. 9ftetfätfin otimat je* 
tä futomatteain että tmosfauffen fautta niin Ijämitetpt, ett’ei 
ottut potttopuutafaan omasta tausta, maan netin täptpi
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hanttia muualta. Olito fittcn tumma, jos nuot mastaan 
tulemat ifannät epäitimät tuohon taloa tosiaan tuleman?

•JJluita Ijuoneitafaan et tuosfa uubeSfa talosfa ollut, 
luu pieni nelifeittäinen, fef»no tupasmöfti ja femmoinen 
pieni namettaUötfä, jotjon maimoin maatui faffi tetjmää; 
fen merran oli maan niitäfin.

UubiStalo, johon nuorufainen meni, et ollut fefaän fjö* 
nen omaanfa. fpänen ifänfä oli fen mäfjää ennen ostanut 
ja tuota ostoa tef)beSfään oli Ijän fanonut: „minä ostan 
pojalleni maan". SJtöfin paitfa oli fiiS ifan ja p n  fef)oit= 
ti poifaanfa tulemaan ptfiSfä neumoin taloa tefemään ja 
luottamulfella totteli poiJa tuota teloitusta, ^fätlä oli 
faffi lehmää uuteen taloon tuKeSfanfa ja pojalla muoben 
pattia, miifitoista ruplaa, fäästösfä; fiinä taifti talouben 
ja taimen matat, joiben amulla piti rumeta ponnistelemaan 
tulemaifuutta foE)ben.

Uiiin turja oli fe talonpaiffa, niin maljat märät, 
mutta olipa tuolla utou pojalla enemmän taloubetlista älpä 
fun ojattiin aamistaafaan, fiCtä f)än täänfi huomionfa fiis 
Ijen fuuntaan, joljon ei pffifään ennen Ijäntä ollut paitta* 
tunnaSfa tääntänpt. 9ioin toimen faban fplen pääSfa far* 
tanon paitatta oli ifo fuo jp fe oli tuuturoa fille uubista= 
ton ofuubcöe, jonfa t)e omistimat. @uo oli ifosfa=jaoS* 
fa faitilta manioitta taloilta p̂ljättp keittiö, jota ci tuon* 
noStanSfa taSmanut puuta eitä peittää, fillä fe oli rimmifs 
foa ja raljfapatjuttoa. SDtuIjaa oli nemaSfa puolta tolmat* 
ta tppnärää patfulta ja fertfitt alla oli timitfopobja. 3öes 
ben meno oli nemaSta niin huono, että miemäriä oli tai* 
maminen toimea fuomen mirStaa pittältä, jos mieli oli 
tuota nemaraifioa tuimaffi faaba.

SS$aiff’ei tuo nema ollut fen parempi, fintte paloi 
tumminfin nuoren miehen mieli, finne Ejalufinoat hanraStufs 
fet; ifä esti, poita pprfi. Sfä ollen manbantanfan mies, 
4oiti äimän turhina pojan tuumat, mutta poita ei Ipötipt
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ei laSfenut muulle fun tuolle «emälle ja mipboin oli ifäu* 
Iin antaminen perään pojan alituijillc perinnöille ja tuu* 
mille.

innolla rt>̂ tt)i npt nuori mies miemärin taimamifeen. 
Soma oli tpö, pitläUijet ponnistuffet, mutta anlara apte* 
ruuS ja parras mielihalu moitti laitti esteet. ®un märät 
olimat niin mäpät, täptpi mäliin täpbä tplästä ruotaa tie* 
naamaSfa ja fitä faatuanfa, tuli pän taas peti totiin, eitä 
tuntiafaan ollut l)än tuolta nemaltanfa poisfa, tun maan 
näitä raudan antoi, Ijästä ei ollut paljon apua, fillä pän 
oli jo manpa, mutta manpa äiti ^oiti tuota peteistä, pien* 
tä taloutta.

kiilui jofu muofi. SBiemäri oli laimettu, oja nemaS* 
ta fuofittu ja Rautamäen „<3uffanemalta" nouji pittin te* 
jää antara pörnp, fillä Rautamäen „@ppo" (Gippraim oli 
nuoren tniepen nimi) poltti a f̂eraSti fuototjiaan; apfera 
tpöntefiä oli tulen ottanut amufjeen, poistamaan muojitu* 
paujien tuottamaa raafuutta uubismiljelpfjiltään. Ralfit 
rapta ei antanut muutoin perään, fitä täptpi farpia ja 
polttaa ja taas farpia ja polttaa, jos mieli oli jaaba tuo* 
ta taSmeitle niin mapingollista ainetta pois tulutetuffi ja 
faaba oifea mupa näföjälle. —  9iiin teptiin ^autamäeSjä,. 
eitä tauan miippnptfään, ennentun jiellä feitettiin puuro 
omista miljoista, tptmämistänfä jpmistä.

paljon jäätiin ponnistella, paljon piteä malui ja 
paljon tpötä teptiin tuoSfa foroaSfa tobisja, ennentun jiinä 
rumettiin omiStanSja aitaan tulemaan. Ujeita pallamuofia 
tuli, jotta torjajimat laitti pois ja olipan tuo mäpän mit* 
jeltp rapiftonema mielä arempi milulle monta muuta pait* 
taa, jonfa muoffi paita £)autamäeSfä oli paljon ujeimmin 
mieraina tun muualla. SJiutta ei fefään langettanut epä* 
toirooon uutteraa tpöntetiää; ne paitat ja maStufjet jaat* 
toimat maan pänen miettimään uujia feinoja ja uujia roil* 
jetjptapoja uubesja, nisfurisja taloSfaatt.
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X n o  uuttera ia älptäs fuomiljeliä ältjfx, etfei jpmäs 
miljclpS tee tatotfi fjöntä näin milun^aralla paifalla. ©en* 
täljben rupefi f̂ art taiten parraötutfenfa fääntämään punän* 
miljelptfen puoleen.

Uutta maata tehtiin uitiin mitä mottiin, mutta matt? 
Rimmille ofille mebettiiu taitfi taloöfa löptpmät tantamarat. 
Suu iofu ofa niin faatiin terran fiipeu moimaan, että fe 
moi heinää tasmaa, tjeitettiiu fe foljta letoan. ©e rupeft 
auttamaan, fillä tarjaa moittiin rumeta enemmän pitämään 
ja fe paranfi paljon muuten niin niuffaa elämää. SUiitä 
mäfjäntin faatiin ptitfe omaiu tarmetten maasta, fe taimet* 
tiiu foljta jälleen maafjan, fillä lamalla nimittäin, että niils 
lä teetettiin mieraalla mäellä uutta maata. Uubet maat 
pibettiin aina jpmäfaSmuSfa ja Ijpmien muofieu tuloja fääS* 
lettiin lomien aitojen maralta.

Uliin muomattiiu aina toimoSfa eteenpäin. SBaitfa 
talon paifalle oli jo teptp uufia fjuoneitafin, rupefi tuo toi* 
men faban fpfen pituinen matta fuolle tuntumaan liian 
pitfältä; fentäljbeu rumettiin puuhaamaan fartanon muut* 
toa lifemmätfi fuota. ©pä aifaafaau niin tultiin tuumat 
ta tefoon. Siiman neman laitaan, lomalle fimifanfaalle, 
falmettiin uufi pptinfiruStinfi ja finne muutettiin muuliin 
juoneet. Ulpt oli maila Ipfjennpt lobiu ja tpöpaifan mälil* 
lä. SSaiffei entifen tartanon mäliä ollut feu pitemmästi, 
fäästi tartanon muutto tummintin paljo aitaa, felä lannan 
meboSfa että tpöpäimisfä, fillä tun tuo mäli oli ufeampaan 
fertaan päimäsfä tulettama, mei fe tefäu pittään tummintin 
paljon aitaa Suttaan, fillä fomaSfa tpösfä uupuneitten ifj* 
mielen tultu ei täp juuri niin rimaffaasti.

D̂ iin puotjafi (Spfjrami eteenpäin. £)än oli jo nainut 
mies ja olipa pänellä. npt jo millä maimonfa ja lapfcnfa 
elättää, fillä £)autamäeSfä elettiin jo omistanfa. SDlutta 
ajat muuttuimat. SBanpa äiti tuoli ja ifä, maitta mantja, 
rupefi uubegfa naimifeu innoSfaan jäätämään poitaanfa
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pois omitta maimanäöittään, josfa pän oli niin monta pa* 
lamaa ottanut, niin monta mäfpä faanut. SBaiffa jofai* 
nen fen ppmin tiefi, etfei itman pojatta olifi ^autamäeSfä 
toetaan omaa (eipää fpötp, omaa piimää rpppättp ja maif* 
ta ipmifet foettimat taimuttaa uftoa ei fuitenfaan pän an* 
tanut perään, eitä potta tullut faamaan ifättänfä mitään 
omiStuSsoifeutta maahan, pois, pois maan! Ihtotema tefi 
tofin topun tuosta itämästä jutusta, jonfatäpben ei gpprai* 
min poismuutosta tullut mitään, mutta feurauS oli fuiten* 
fin fe, että pän fai perittifittä ostaa oman maimannäfönjä, 
fittä äänettä oti meti ja jijaria.

9Jt)t maSta oti l)än oifeatta omistajana Rantamäen 
patajette ja npt maSta rupefi päti oman mietenjä jätteen 
juota mitjetemään, jittä npt ei ottut muista paittaa. laitti 
muoben pti tarttuneet tantamarat mebettiin niinfttin ennen* 
fin juotte ja ppä enemmän tarttui peiniä, farjaa ja lantaa, 
ppä cnemmänpä marattifuuttafin. Uutta juopettoa roimat* 
tiin muofittain minfä maan märät fannattimat. STatmifau* 
bet mebätettiin jamea ja lantaa juotte ja taitettiin peinän 
fasmuttn. $ofa paiffa ei enään faSmanut peittää, fe uufit* 
tiin, famitettiin ja taitettiin taas tuntoon.

spiatt tuti tuon pienen nubistaton fipeneen nemaoja 
uutteralle tpön tefiätle liian pienetji. Scutäpben rupefi pän 
ostelemaan toijia maan tipeneitä ja fofoitemaan niitä pps 
teen ja tuon tefi pän äimän tuon rapiffo, fimiffo ja ritn* 
miffoneman täpben, fittä ei noitta toifiltafaan Rautamäen 
pataijitta ottut mitään teptpä. puolen Rautamäen nume* 
roSta fai pän pattuunfa, mutta toinen puoti oli femmoi* 
fetla afuffaatta, jota ei fitä mpönpt, fittä pän oti toifen 
efimcrfistä pttpneenä rumennut ofaanfa jämättä tamatta 
mitjetemään ja etinen pitfää rupefi päntin omistanfa etä= 
mään. «Siinä äimän täpeöä oti patainen toista jaman* 
laatuista uubiStatoa tuin ^autamäfitin. Siinä oli afuf* 
taat ja pe rupefimat nurfumaan, että Rautamäen farja fut*
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fce peibän maittaan fejättä; jefin oktettiin miclä tijäffi. 
2Baiff’ei noitta pataijitta ottut muutoin mitään armoa, cifä 
niistä otifi futaan mitään maffanut, ojajimat pe nt)t niistä 
fpttä pintaa taptoa, ja niin nuot ostot tulimat maljoinaan 
oStajatte noin 5000 marffaa.

’ Qlfoon nuot maan mainitut fcn muoffi, että näptäi* 
fiin, fuinfa noisfa ponnistufjisja ei ole maffujafaan puut* 
tunut.

$un fjirmuifct fatomuobet 1862— 1867, rafittimat 
maatamme, jolloin manpiinmatfin talot Ijorjuimat ja jolloin 
moni maan afufas pämiji auttamattomiin, et £>autatnäeSjä 
näptp pätäpäimää, fittä foto talous oli perustettu faijan* 
Ijoibon nojalle, harjaa oli fittoin jo ololta ja ppmäsjä 
pinnaSja olemaa moita mpötiin muobeu pitfään paljon ja 
fiitä oli amitttinen raljati läpbe. kaljatta ostettiin miljaa 
ja Rautamäen pöpbällä oli fofo tuon fomati ajan malto* 
iten jelmä leipä, maitta metfeen fofo faufa föi olfia ja pe* 
täjää. £>autaniäeSfä e* voeffauttu pptäöit penniä, maiffa 
manfatfin eläjät melfauimat pmpäri maatamme tafaifin pa* 
laamattomiin; |)autamäcSjä päinmaStoin jäätiin jotafin 
fäästöönfin.

9ipfpääti on »̂autauiäeSjä 20 tppjämää lehmää, joitte 
annetaan rooimafaSta repua niin paljon tuin ne moimat 
jpöbä. Söoita mpöbään feSfimääriin muojittain 60 leimiS* 
fää, jonfa f)inta 17 marfatt jälteen leimisfältä tefee tuon 
näppärän fumrnan: 1,020 marffaa. Safji tai toline pemoS* 
ta pu talosja ja faiffi clifot omat lihomia ja fiiltämiä fun 
„pormarin elifot", futen tamataan janoa.

2J?aapeltoa ci ote fantatafoSfa pptään fapan*alaa, 
jittä maat omat niin fimifoita, etfci jiipen moi peltoa jaa* 
ba, mutta tuotta jprjäuubistalon palajetta on faitfaafeen 
famerrettu peltoa fapben tpnnprin ala; jiinä miljefiääit pe* 
runotta, maiffa fe on uloptaatta talosta.

®ofo talous on jiiS perustettu juomiljelpfjeeti, tuopoti
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jpmämupaifeen, timiftoperäifeen, rapfapatjutfaan, rimmif* 
fonemaan, josta on mielä pääUtfefft niin puono tnebcn pois 
jäänti. 9?t)ft)änfä on miljelps paremmin unjimifen !nin 
uuhesta telcmifen nojaSfa, fillä tilalle tuulumat nemat omat 
jo enimmäfjeen enfifevtaan tepbpt. Uufituille ojille mebäte? 
tään jamea ja lantaa ja jilloin niipin {pimetään jpmämiljaa. 
Soipiit paiffoipitt et riitä lantaa, niipin mcbätetään maan 
jami. 9?efin {pimetään jpmämiljaan ja perusmaan tanSja 
poltetaan niitä mäpän ja fen teinon janomat oleman etui? 
jamman {plmölle {un ilman polttamatta. 2)pbeltä fplmö* 
terratta peitetään uufitut omt peinän tasmnun.

duolla tamalla miljelleSjä ci ole toStaan loman laa? 
joja aloja miljan faSmuSfa; fentäpben ei fatomuofien fattu? 
cSfa tule loman ifoa mapintoa. ga peitto fattuu top* 
laamaan, niitetään turmiolle joutunut milja lopta tarjan 
ruoatji ja torjutaan ppmiin latoipin. §pmien mnojien mil* 
jaa lun on aina fäästösjä, ei tatomuoji tunnu juuri mil* 
tään ja jos eimät fääStömiljat riittäifi, moibaan mettau? 
matta {orjasta jaabutla moilla ostaa leiman lijiä.

^arifunta ei ole mielä fun puoti ijäsfä, ja pe omat 
muilta ppljätpllä maalla jo ennättäneet perustaa itfetlenfä 
manian ja maratfaau toimeentulon, mietäpa pe omat foon? 
neet rapojafin. (Samalla fun pc omat piljaifuubeSfa tpös* 
fennelleet oman elämänfä ebuffi, jämällä omat pe mpös tie* 
tämättäujä olleet cjifumina paittatunuaSfa, jillä moni tuom? 
moijen turjan ja cbuttoman uubistalou afufaS on ottanut 
määrin Rautamäen miljelpStamaSta. loinen jäbe on tui? 
faptanut peibänfi jpbämiinjä ja petin omat rumenneet nema? 
rapjuffiaan jamaan tapaan miljelemääu, ja peibäntin toimo* 
ton ja fituma elämänfä on peti rumennut ofoittamaau jo* 
tain elon mertfiä. 9iiin lamoin omat ^autamäfifet olleet 
jiunaufjena paiffafunnaSja, jämällä fun pe omat olleet oman 
onnenja feppiä. SOioni mäpemmäu toimeilinen tnaaumiljetiä
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lantaa rinnaSjaan lunniamerttiä, mutta Rautamäen ifän- 
nän funniana on fanfalaiftctt tunnioituS ja f)tjmä omatunto.

SJtaaSjamme on äärettömän paljon tjtjtoempiä ja Ijuo* 
nontpia miljelemättömiä foita. Syittä pibetään ujeintin niin 
f)uonoina, etfeimät ne fannata roiljelt)8tä ja ujein on 
niitä juuret alat femmoijien uubiStalojen Ijatlugja, joiöfa 
ei ote muita tefotiloja, eimättä fiig pääfe elämään ja niin 
jääpi juotiin miljelemättä. 90?itäl)än jog laitti juot maaö* 
jamme tutijiroat niin ttiljeHtjifji tun |>autamäeöfä? ©itiöin 
ei juintaan tarmitjifi ljuoleljtia tilattoman tanjan tilaa, 
jota antaa niin paljon miettimijen ainetta oppineille ja 
oppimattomille, ©illoin ci tarttritjeiji niin innolla muuttaa 
toieraijiin maidin ja leipää otiji jotaijeUe ljltättjllin. ©il* 
loin laufjteneifi paljon ilmanalamme ja t)aöat tulijimat Ijar* 
minaijemmitji. ©illoin olifi tautoatfi aitaa rattaista ttjjtjs 
mt)S: mitä on tanjan tntemaijuuS, tun maan tuottamaifuuS 
ei ote juljtaijuubeSfa mäen Iijäänttjmijen tanbfa? jolla tt}* 
ftymtjtjetlä oppineet niin paljon päätänfä maimaamat. 9?iin,
niin, —  jitloin, jitloin------ rt)l)tt)täämme jii$ mieljisfä
oman etämijemme ja maamme tulemaijuuben tä̂ ben foitam* 
me mitjelemään!!!



WERNER SÖDERSTRÖM.IN kustannuksella on ilmestynyt:

NOVELLEJA
T oin en  s a r ja .

Kirjoitti S a m u l i  S.
Hinta: 2 m. 75 p.

S isä lly s : Joulu-aamu. — Tärkeät toimet. — Kalalta. — Kosto. 
— Laulajaiset. — Piispan Ellu. — Kynämamseli. — Miltä 
näytti? — Tulipalo.

» Tunnetulta n ovellien  k irjo itta ja lta  S a m u l i  S:Itä on jä l l e e n  i l
maantunut sa r ja  hauskoja »N ov e l l e j a » .  Verrattoman su ju va  kieli, 
silm ä, jok a  on avoinna vu oro in  eläm än leik illisille, vu oro in  sen  vakaille 
pu o lille , viehättävä esitystapa —  kaikki nämä tunnetut om inaisuudet löy
detään näistäkin n y t ilmaantuneista novelleista. (Laatokka.)

Kirjoitti J u h o  R e i j o n e n . 
Hinta: 3 m. 75 p., sid. 4 m. 25 p.

»R eijosen  kynästä lähteneiden  novellien  joukossa löytyy m eidän  
maamme p a r h a i m p i a  tuotteita tältä k irja llisuuden  alalta .» ( V alvoja)

S a f t e u s  P y  ö r i ä n  K E R T O M U K S I A •
Kirjoitti P.  P ä i v ä r i n t a .
Hinta: 6 m., sid. 6 m. 50 p,

»------------- K ir ja n  saattaa melkein jak aa  useihin  p ien iin  yksityis-
kertomuksiin j a  lukea n e kunkin erikseen. Muuten n e ova t h yvin  k erro
tut melkein kaikki j a  useat ova t tyy tillisem piä  kuin P ä ivä rinnan  tähän  
asti kuvaamat henkilöt. — » (U usi S uom eta r)
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277 kutoalla kaunistettu.

Jltutrei t̂ekfftnnöt,
kirjoitti Louis Thomas.

©eitfemänne8tä lifäiyStd alfupeeäifeStä $ainoffe8ta 
fuomeffi fovoitteli ja tnufatlt

1&. Suomalainen.
Ätymölätt feminaarin lehtori.

SanfantajuifeSfa ja erittäin mieffpttämäSfä muoboSfa on 
lehtori 5?. ©uomalainen täSjä teoffeSfa tefynpt felmän fefä en̂  
tifen että npfpifen ajan fefftnnotStä. ffieffintöjen fautta on 
ph îSfunnaflinen elämä fepittpnpt, niiben fautta on fimiStpS 
faSmänut, fiiS lienee jofainen fimiStpStä etfimäinen âfittlinen 
fefä mefmoflinen oppia tuntemaan, mitä nämä ihmisjärjen mah 
tamai moitot omat ja mitenfä ne on faatu.

SEeoffen fauniStuffena ja efitpffen mafaiStuffena on firjaSfa 
277 fy en o a puupiirrosta, jotfa fuureSti fartuttamat fen armoa.

P a lk in to k ir ja k s i kan sakoulu issa  

on teos erittäin, sopiva.

£eoS on itmeStpnpt 8 mi^Sja ä 85 pM fibottuna fau= 
niifin fanfiin maffaa fe 7 m. 50 pM forufantifcna 8 m. 25 p.

©ifättpffeStä huomattafoon feuraamat hirnut:
K irjoitusta ito . —  P ap eri j a  m uut k irjoitusneuvot. —  K ir ja 

paino. —  K ruu ti j a  ampuma-aseet. —  Uusimmat ampuma-aseet. —  
Kellot. — Ilmapallo. —  Mikroskopi j a  teleskopi. —  Höyrykoneet, rau 
tatiet j a  höyrylaivat. —  Sähkö, ga lvan ism i j a  sähkömagnetismi. —  
T elegra fi e li  sananlem iätin . —  Valokuvaus e li fo to g ra fia .  —  Uuden
aikainen valaistus. —  Ompelukone. — Neulateollistius. —  Teräskynä. 
—  M etrijä ijestelm ä.

($. 8. (Söbcvftvömtn ftviapatnp§fa.


