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i*;ntir!ittiitrn tfoito luimarJa ti In «.In.
kotieläintemme jalostaminen on epäilemättä tietpSjä, muuttua 

mattomaSfa fuf)teeSfa omaan fimiStpffeemme. tulemme fiitä jo täplin 
mafuutetuiffi ajatelleSfamme niitä monenfaltaifia rotuja, joita if)tni= 
nen on aitojen mierieSfä muoboStanut. £ämä totuus felmenee mie= 
läfin enemmän, joS ajattelemme fotieläimrotujen maantieteellistä leme= 
nemiStä. hiinpä efim. omistaa (Englanti niistä ufeimmat ja par= 
f)aimmat; maan englantilaifetpa omatfin aitamme forfeintmalla fimiS= 
tpSaSteella. £oifin on menäläiSten laita, ja fiffipä onfin tamattoman 
laajaSja SBenäjän maltafumtaSja ainoastaan ani Jarmoja jalostettuja 
fotieläimrotuja.

£)n fuitenfin luonnollista, että rotujen muoboStueSfa on täp= 
tpnpt niin f)pmin termeitten tuin fairaitten kotieläinten fjoibon ja ruo= 
finnan peruSteittenfin parantumistaan parantua, jota taaS on if)mi= 
fen forfeamman tiebon ja tunteen feljitpfjen feurauS. $oS npt taxb  
faamme pffinomaan eläinten fairaSljoitoa, niin on fe itfe afiaSfa 
muojifpmmenien mierieSfä fjuomattamaSja määräSfä muuttunut eläim 
ten ja niitten omiStajain ebnlfi. SfJlutta nteibän tulee fnitenfin fa= 
malta muiS+aa, että tämä totuus foSfee ainoastaan eläinjairaSfjoitoa 
afpaammaSfa merfitpffeSfä. (Stäin|airaSf)oibon moi nimittäin jafaa 
pleifeen ja eritpiSf)oitoon.

-Jftitä jälfimmäifeen tulee, niin moibaan empimättä janoa jen 
—  ollen pfjinomaan etäinlääfärin ajiana, —  täpbellifeSti täpttämän 
aifamme maatimufjet. 9Jlitä taaS omaan maahamme tulee, niin 
tuSfin lienemme täSfäfään fuf)teeSfa f)pmin fuureSti muista jäljellä, 
vitutta taitamafaan eläinlääkäri ei moi faamuttaa f)pmiä tuloffia,



jollei eläinten omistaja tee teljtämäänfä, jollei l)än tiebä ja täytä 
yleifen eläinfairaSljoibon ohjeita, £äSfäpä juuri fyy outin, miffi 
nytyiStä eläinfairaSIjoitoa ei moiba pitää fyllin ajanmutaifena. (§läin= 
ten omistajien ja hoitajien fäfitteet eläinfairaSljoibon yleifiStä peruS= 
teista omat nimittäin moneSfa fuf)teeSfa peräti manfyamaifaifia.

©läinlääfärin toimena on, tai ainafin tulifi olla tobellifeen 
eläinratfauteen perustuman tiebejarjan täyttäminen. § än  moi fui= 
tentin fangen mäfyän, jollei l)än faa täSfä fol)ben tarmotaSta apua 
afianomaifilta. Reiltä maabitaau täSfä färfittmllityljttä, ul)tautu= 
nttSljalua \ a  aftan̂ ntmärr̂ Stä* 9Jtutta näitä toimea ominaifuutta 
juuri • ufeintin puuttuu ja mouaSti fiellä, joSfa fitä mäijimmitt obot= 
laifi. Qa tämä ou ollut ja on mielätin jota päimä alfufyynä tu^anfiin 
eläinrääffäyffiin.

fftafaS lufijani, joto fitten olet eläinten omistaja tai niitten 
fjoitaja, joS tämä firjanen moifi finulle opettaa tärfimällifyyttä, uljram 
tumiSfjalua ja afianymmärtämiStä, niin tuottaifimat feuraamat rimit 
fiunauSta eläimille]! ja niitten firjoittajalle runfaan palfintonfa.

—  4 —

Iijlcifcsrtä dninrnirnsluiihinitn rajoi- tetusln merkit!) h lenin.
(Sen mälitappaleet omat: raitis ilma, malo, puhtaus, lepo, 

liittuminen, ruotajärjeStyS ja fairaan hoitaja.

R a i t i s  iftna.

$aiffif)an tiebämme raittiin ilman mertitytfen fäännöllifeSti 
toimimalle elimistölle; fe tieto on meille melfein fynnynnäinen. (Sitä
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ihmeellijempää onkin fentähben, että ufeimpiett ihmisten on uitu 
maikea tätä tietoa käptämtöSjä toteuttaa. SJlutta kuinka mähän hpötpä 
eläimille fittenfin koituu tästä ihmisen tieboSta, tietää parhaiten fe, 
joka päimittäin kulkee tallilta toifeen.

£erme ja tpöfuntoinen eläin f aa kumntinkin aina joulun petien 
päimäStä hengittää raitilta ilmaa, mutta toifin on fairaan eläimen 
laita, ©en täptpp nimittäin useimmiten muorokaubet läpcenjä tau= 
bi^faart kamppailla ummehtuneensa, epätermeellifeSfä talliSfa. tomerien 
ulkona olleSfa main käp jeu tila Riutan  parcmmakfi, filloin kun ei 
ilma talliSfa niin pilaannu.

£iebe ou osoittanut, että pieuet, ainoastaan fuurennuSlajilla 
näljtämät olennot, joita on kutsuttu bakteereikfi, joko mälillifeSti tai 
mälittömäSti saamat aikaan nfeita tauteja kotieläimistä, etenkin fifäl  ̂
tifiä. §pmin luultamaa on mielä, että nämä pienet olennot foftafitt 
tamalla maikuttamat kaikkiinkin tauteihin.

^okemukfeSta tiebämme mpöSkin, että raitin, hyppinen ja liib  
keeSfä olema ilma on luonnon parhain puk)biStuSkeino taubin tar= 
tunnanta. (Sellainen ilma ehkäifee bakteerein toimintaa, ufeinpa kuo= 
lettaakin niitä, hiinpä efirn. eimät ufeat bakteerit fiebä enfinkään 
happea ja kuimattaminen tufahbuttaa täpbellifeSti bakteerein toiminnan.

tiebämme mielä, että eläinten h^tpmifeStä ja uloStukfiSta 
hpmin ammoniakkinen ilma on mprkplliStä, jo mähin erinkin hengi; 
tettpnä merifolujen toimintaa ehkäifemää. ^ a kun Solujen toiminta 
ruumiin kubokfinfa riippuu juuri täntä, niin tulemat tuonnollifenti 
kaikkien ruumiin elinten eritpijet toiminnat fen kautta ehkäiStpikji *).

Etenkin jokaista fifälli^tä tautia moibaan hpmällä fppllä janoa 
taiStelukfi bakteerien ja jolujen mälillä, ja jälkimmäisten moitto 
riippuu niitten maStuStuSkpmpStä. $uta enemmän tätä kpkpä fum 
rennetaan, jitä parempi, ja fitä teemme me m. m. hankkimalla jai=

*) Sotut omat ainoastaan fuurennuSlajilla nähtämiä alkeita, jotka 
phteenfä muoboStamat elämän ruumiin, ^umaannollifeSti moitaifitn niitä 
merrata ttilitimiin, joista kimitato on kokoonpantu.
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raalle eläimelle elmpttämää, raitilta ilmaa. £ättä felmätti nätpp, 
tuinta armeluttamatti eret)bptään, jot pibetään taulatulehbutta tai 
hengitptelinten tauteja jairattamia eläimiä mataloitfa, ummehtuneina 
talleitja taitfa, niin luin muutamin paifoin on tapana, muutetaan fje= 
mojet namettaau, jo^fa tamallijetti on epätermeellinen ilma. lo in e n  
menette lp jaa ennemmin tai myöhemmin rangaittutfenja. Ufein tuul= 
laait jonain paitatfa laolleen jonlottain eläimiä feut)tomätään, johon 
armattamatti on ollut jppnä jen termepthoibon pääoveen rittominen, 
jola jäätää, että raitilta ilmaa o n  foticläimiflemme faifttfa t u  
lottfa ânfittama*

Söielä muittatin jpittä täptpp eläinten ajunnoitja ja etenlin 
jairattallitfa pitää raitista ilmaa. Alinomaa Uittamalla ilmalla on 
nimittäin puhbittama maitutut jitenlin, että fe poit luljettaa tomu= 
hiuftafia, joihin tanbin jiemeniä pprlii aina tarttumaan. $un Iiit= 
teetjä olematta ilmalla on mielä Inimaamalin maitutut, ei eläimiin, 
joiben pitemmän aitaa täptpp maata, lätyttään niin pian jpnnp matum 
laamoja tuin ummehtuneet ja, totteatja ja liittumattomatja ilmatja.

2öil)boin eritpijet tanbitlin maatimat rnnjatta ilmanmaihtoa, 
ne tnn mailnttamat hi^ttpmittä, jota erittäin jaattuttaa ilman. £äl= 
laijia tauteja omat ejint. teut)totulel)but, nllotanti, haamat, jpphh i- n- e-

Sotainen tietää, tninta talliin tai namettaau moi jaaba raititta 
ilmaa, ^linnoilla ja ilmarei’illä (menttiileillä) moi mielen mutaan 
järjettää ilman tiertolnlnn. (Siitä jpntpmättä mähäijettä mebotta 
ei ainafaan tejän aitana tarmitje olla miltääntään. £ähän muo= 
ben=aitaan nonbatetaanfin pleijetti termepthoibon maatimntjia raittiin 
ilman fuhteen, mutta muina muobemaifoina pibetään jitä plellijpt)t= 
tamarana.

$ o t  toettaa pnolnttaa raittiin ilman termeeUifiä ominaijnnfjia, 
[aa tamallijetti tuulla jen mattamäitteen, että ilmanmaihto talmit= 
aitaan tapahtuu tallilämmön fnttannntjella, jotta jenraa jairaan eläi= 
men huonontuminen. £ämä on tnitentin junrimpia erehbptfiä. 311= 
hainen lämpömäärä ejint. +  6 0 ä 8 0 ja maittapa mielätin alt>ai= 
jempi, ei itfettään mahingoita jairatta eläintä, jot je main on
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tjpmin peitetty eitä ole mebolle alttiina. Ujommat fotieläintemme fie= 
täroät paremmin tylmää !nin pleiferti luullaan.

Eräänä taimena oli 27 feuljtomätää fairartamaa eläintä fai= 
, rartallirfa, jorfa tortein lämpömäärä oli -f- 6 °, atyaifin —  4 °. 

97äi§tä tuoli ainoaltaan ptfi, ja taubin tultu oli merrattain liemeä. 
Sfteibän tulee muistaa, että tuta fomentpi on taimi, fitä pitemmätfi 
tammaa eläinten talmiturfti, jonta lämmitygtytyä moimnie peitteillä 
mieltä mpöten lifätä. ©itä paitfi moi ^pmin ratennetuirfa talleilla 
ja nametoirfa fopimilla ilmanmatytolaitoffilla kelponi pitää fäännöl= 
lifen lämpömäärän +  1 2 °  n 15 ° . £ämä lämpö on tamallifirfa 
oloi^fa fairailletin eläimille fopima, mutta fe ei faa millään eljbolla 
ertää meitä talmifintin joutuu terran päimärfä ilmaa maistamana. 
9?e muutamat anteet, jotta lämpömäärä mät)enee, törmätään pian, 
fillä tplmä ilma merrattain nopeani läntpenee.

(gmtenfun tämän lumun lopetamme, muinutettafoon fiitä, että 
on äimän epäter m eettistä afettaa talliin tai namettaan fellaifia eläi= 
miä, joille nämä ratennutfet eiroä ole tarloitetut. fitä jo§tu§
faitenmoifina tyinä täptyptin fnmaita, niin ei fe funtminfaan faa 
tapahtua muulloin tuin ainoaltaan fiinä tapautfetya, että fairaat 
eläimet moibaan afettaa erilleen toifeen talliin, ©idä lanat, lampaat, 
fiat ja muot)et eimät ole fairaille eläimille fopimaa feuraa. 97e faa= 
mat aitaan temottomuutta ja niitten kiertyminen, etenfin mitä muo= 
t)iin tulee, turmelee ilman. 28uot)ien afettaminen namettaan tautien, 
efim. luomifen enämifetfi, jota jortur tapahtuu, on fuoranaan taita= 
nrtoa. SJtoifeen menettetypn ei ole nim. mitään tobennätöirtä fpptä.

i5afo.
SBalo on luonnotlifella tamalla elmpttämää ja tityottamaa a i  

netta, jota etentin Ijennonoon maituttaa fangen termeellifeni. ©ääm 
tönä outin fentät)ben pibettämä, että fairar eläin afetetaan maloifalle, 
kaurfalle paitalle, jol)on ei fuitentaan faifi auringon malo fuoranaan



fot)bata, fitlä fe maituttaa liiatfi tiihottaraagti, jota feuraa mclto§tumi= 
nert. ©tentin pienitilallifillamme nätee melfein ptjinomaan noita
ahtaita ja pimeitä t)öffeleitä, joigfa eläimet elää tituuttamat. ©ur- 
teata on nät)bä nii^fä termeitä eläimiä, mutta mietä furteampaa» 
taubtöfa tantppailemia. äitejä ei ole mitään, eläintä elmpttämää, 
filtä maton puutteefeen p^tpp tamallifegti raittiin ilmantin puute. 
$imeä3fä työppp eläin Iitaan törmiä mpöten, omistajan on matjboton 
tartagtaa, noubattaato hoitaja mahbollife^ti annettuja ohjeita, ja uufia 
taubinmuotoja ilmaantuu huomaamatta ja fiig liemittämättäfin.

JBoimme olla eri mieliä eläinten fielun tympivä, mutta mar= 
maa tuitentin on, ettei fairaan eläimen mielenroljteuben toljottaminen 
ole peittää fumittelua. ©en omat ufeat toteneet, jotta omat antau
tuneet maalimaan fairaita eläimiä, ©entänen ei jaa laimin Ipöbä 
mitään, mitä moi fairaalle eläimelle tuottaa kyrvän  olon tunnetta, 
maittapa huolenpitomme efine outin main „järjetön eläin".

tuitentin löptpp hatuin monta poitteu^ta mainitulta jäännöstä. 
IXfeihin tauteihin maituttaa mato erittäin mahingollifeSti. ©ellaifia 
tauteja omat enfitfitin laitti filmätaubit, joigfa eläin ofoittaa matona 
artuutta; filmiltä muotaa mettä ja eläin puristaa ufein tiinni fil= 
mänfä. 9täi§tä oireilta ei moi juuri erehtyä, mutta tuitentin nät); 
bään ufein tällaista tärfimää eläintä täptettämän fetä päimäpai§= 
teifina fefäpäiminä että taimen tutötufäillä. Jäm ä on rangatötamaa 
eläinrääfläpätä. $äptettätöönpä tällaista eläintä tahi ei, aina on 
tuitentin fipeä filmä maru^tettama läpinätymättömällä, tupemalta 
juojalla, jota ei filmää hintaa, juoneelta ollegfa afetetaan eläin 
jofo pffinään pimeään talliin, tai mi§fä fe ei täp päinfä, r̂ hteifen 
tallin pimeimpään nurftaan.

28ielä tapaa totieläimtejä tauteja, joigja ty xm tä to n  toiminta 
liiatfi liihottuu (efim. fangi§tu3tauti) ja jotta fii§ maalimat pimeätä 
huonetta. 9täitä tauteja ei eläimen omistaja tuitentaan ojaa armo§= 
telia, maan on eläinlääfärin niitten fuljteen ohjeita annettama.

8
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Puhtaus.
Alitta fiitä jäällä, luit päästiin tajuamaan balteerein mailm 

tuSta tautien jpntppn, on pul)tauS, tuo termepSljoibon allu ja loppu, 
perustunut tätjfin järliperäifelle pohjalle.

$ul)tauS on enji jijaSfa tautien eStämiSleino, mutta jen telp 
tämä on pf)tä tärleä taubin pulpettualin; fenljän jaa jola päimä, jopa 
jofa l)etlilin lolea. Surluteltamaa onlin fentäljben, että mälinpitä= 
mättömppS ja taitamattomuus omat niin fuurelji eSteeffi tälle itfeS= 
jään pljinlertaijelle ja peipolle fairaittetf eläinten parannuSleinolle.

S elä  jairaSta eläintä että jairaSmuobetta tulee tarloirt ja l)uo= 
lellijeSti puhtaana pitää. SairaStalli oliji Hetenlin jopimin pailla 
jairaalle eläimelle, mutta fitäfyän on l)pmin Jarmoin pljitpijillä. $ui= 
tenfin tuliji niitä löptpä pleijemmin maaSjamme, miSjä jiellä täällä 
löpipp jotenlin juuria larjoja. SellaifiSta jairaStalleiSta on nimittäin 
monenlaijia etuja: jairaat moibaan l)eti ajettaa erilleen termeistä, joten 
rajoitetaan taubin temenemiStä; jairaSta eläintä moibaan mitä f)uo= 
letlijimmin hoitaa, !un je ei erillään ollen joubu unfyotuljiin, ja jen 
hoitoa moibaan tarkemmin jilmällä pitää; moibaan noubattaa jairaS; 
l)oibon määräplfiä termeistä eläimistä mälittämättä; jairaStatli maatii 
critpijen jairaanljoitajan. SairaStalli on luitenlin —  luten mainittiin 
-—■' mietä IjarminaijuuS ja jairaS eläin ajetetaanlin tamattijeSti joljom 
Iin paiflaan pljteifeSjä talliSja.

SairaSmuobe järjestetään eri tamoilla eri taubeiSja. 3oS 
eläin jairaStaa ainoastaan ulfonaijia, liemempiä mammoja, laamoja, 
rufyjemammoja j. n. e., ei je pleenjä tarröitje eritpiStä tilaa. loifin  
on laita, joS eläin jairaStaa jijälliStä, jofo Ipfjempi* tai pitempiai- 
laista tautia tailla jitten pahempaa ullonaiSta mammaa. Silloin 
eimät tomerit jaa lipeää eläintä häiritä, maan jen täptpp jaaba ma= 
paaSti Hillua ja olla hoitajan jaatamilla ja jilmällä pibettämänä, 
jottei je jouloSja jää unot)buljiin. 3oS jairaaSja eläimeSjä l)uoma= 
taan- luumeen oireita, jotla omat f)uono rttola^alu, tpljä latje, milum
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märiStptfet, iibaS ja iorjuma fa^nti, fetä loma iieStpminen, niin 
olifi eläin pitimmiten fiirrettäroä tallista ja fijoitettama toifeen fopi  ̂
maan patffaan. la it t i  pitepS tallin faneja, on latfautettama, fillä 
eläimenä moi olla tultutaubin enteitä.

QJtuiSfa tapautfiSfa pihistetään fatfi pilttuuta, joista toifert 
pitää olla nurtfapilttuu, poistamalla pilttuiben mälipalfit. Mptämän 
puolelle te^bään omella maruStettu, noin miehen tortuinen lautafeinä 
ja fiftoin outin farfina malmiS. ©e on fiiS fetä mäiätöinen että 
ialpa. —  ^ametaSfa taaS pihistetään muutamia mafitfatarfinoita, 
jota fäp ielpoSti päinfä, joS main tarfinoiiin on pmmärrettp teibä 
irtonaifet mälifeinät. 9JtpöStirt moibaan fiirtää fairaan eläimen mie= 
reifet tomerit toifeen paitfaan ja fiten laittaa fairaatte enemmän tilaa.

©airaSmuoteetfi pannaan taraallifeSti paffnlta olfia, jotta omat 
lämpimiä ja ppfpmät paremmin fo’oSfa tuin ruumenet ja peitut. 
9tämä miimemainitut menemät läjiin ja faaStuttamat pölpllään ilman, 
hiille eläimille, joitten täptpp maata pitemmän aitaa, omat fammaO 
tuimifteet fomeliaimpia. Oljet fpömpttämät nimittäin iioa, etentin 
tefäifeen aitaan, joten matuniaamoja ipmin ielpoSti fpntpp. ©itä= 
paitfi eimät oljet ime läieStään pitä paljon mettä tuin fammal= 
fuimitfeet. ©ammalfuimitteifelta muoteella moi fairaS eläin maata 
tuutaufimääriä faamatta matuniaamoja.

$oS tuitentin ollaan patotettuja oltia fapttämään, niin on 
iuomioon olettama feuraamat feitat: iemofelta poistetaan tengät; 
lipeää eläintä fäännetään 5 ä 6 tertaa päimäSfä, jolloin muobe 
aina ipmin pöpiötellään ja lanta forjataan poiS; fitä fplteä, jolla 
eläin on miimetfi maannut, pppiitään oltitääreillä; ilma pibetään 
niin milpoifana tuin m adollista; muorotauben perästä teibään nufi 
muobe, entinen af etelään ilmaSfa tuimamaan ja täptetään fitten uubeS= 
taan. ^äitätään maromaifuuSteinoja noubattamalla ei moiba aina 
eStää matnuiaamojen fpntpmiStä. ©itiä monet afianiaarat, joita on 
ntaiboton mälttää, ebiStämät niitten fpntpmiStä.

^ermeellinen ja ipmä fairaSmuobe faabaan mpöStin panemalta 
poijalte 10 ä  12 fm. patfu fammaltnimiteterroS ja fen päätie poikittain
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folme olfiferroSta. tällaista muobetta moibaan fäpttää 2 ä 3 fuu= 
tau tia  tarmitfematta fitä perinpohjin uubiStaa. ©itä moibaan 
nim. i ) X ) m n  hoitaa poistamalta lannan monasti päimäSfä ja panc= 
maila terran päimäSfä puhtaita pehfmolfia lannan ja minfan Iifaa= 
mien fijaan. kummastuttamaa on, ettei fammalfuimife fanottamaSti 
haife, joS main enin ofa mirtfaa on pääSfpt juoffemaan pois.

SJliSfä ei jaffeta tällaista muobetta fairaalle eläimelle hanttia, 
hanfittafoon ainafin metfäStä lehtiä, fammalia ja fananjalfoja muoteeffi.

hoitajan tulee ufein puhbiStaa fairaSta eläintä, etenfin joS 
uloStuffet omat pahanhajuina tai eläimellä on muotoa häppreiäStä, 
fillä muutoin on mat)boton pitää ilmaa puhtaana, öantafourua ci 
ole ainoastaan lafaiStama maan mpöSfitt huuhbottama fplmällä me= 
bellä ja meteen on muutamiSfa tapauffiSfa fefoitettama jotain befht= 
fifioimiS=ainetta. 91ehun tähteitä ei faa olla foimeSfa, hätinä eitä 
rehupöpbätlä, eitä juomantäf)teitä fangoSfa eitä mefifouruSfa, fillä 
tähteet pian pahentumat ja tulemat eläimille maStenmieliftffi. ©airaS 
eläin on nimittäin tarfempi ruofanfa fuhteen tuin terme.

$hott puhbiStuS ja hoito on fairaalle eläimelle hpn)in tärfeä, 
maitia fitä malitettamaSti hpnun ufein laimin Ipöbään.

SCRitä etenfin hemofeen tulee, tiebämme fen ihot)engitpffen hp^oin 
fehittpneeffi. 9föin tuin laitti muuttin elintoiminnat lemäteSfä mähenc= 
nmt niin tämäfin, mutta laiminlpötp ihon hoito ehfäifee fitä phä enemmän 
feuhtoille ja munuaifitte mahingoffi. ©iten faa foto runmiinrafennuS 
färfiä, ja maifeart fairauben perästä on toipuminen hitaampaa ja eläin 
pääfee maSta mpöhään entifiin moimiinfa. £äStä pntmärrämme laimin 
Ipöbpn ihon puf)biStamifen moiman maifuttaa mahingollifeSti fifällifiiu 
tauteihin, olfoot ne fitten fuumeentapaifia tai ei. 3h oon fofoontuu Iitaa 
ja filtä puuttuu fitä fiihotuSta, jota ajaa meren ruumiin pintamfiin, 
joten fe tafaifemmin lemiää huojentaen fpbämmen toimintaa ja estäen 
meren tungosta fifä=elimiSfä. £äSfä maifuttaa fiiS ihon puhbiStuS 
famaa tuin hieronta.

3oS eläin fairaStaa ulfonaiSta mammaa, tulee fitä, ainafin 
hemoSta, fufia aamuin illoin, ©itä mastoin tarminnee fuumefairaita



12
eläimiä pudistaa ainoaltaan kerran päiroäSfä, fitlä kokemus ofoittaa 
fukimifen fenlaifia eläimiä fyäiritfemän. £ulee fiiS pudistaa eläintä 
kemeällä käbellä, futaa ei käptetä patjan afemaSta, maan enin lika 
poistetaan haalealla mebellä ja fitten pannaan eläimelle peite. QJtutta 
maljampötä ei jaa liiaffi tiukentaa, marfintaan fyengitpS=elimien tau= 
beiSfa (päätauti, kenljtotuleljbuS p. m.), joiSfa IjengitpS muutoinkin 
on maiteaa. Qotta peite ppfpifi paikoillaan l)öllemmintin pingotte^ 
tulla mpöltä, pannaan fen alle molempiin peitteen reunoihin IjölläSti 
punottu, tuima oltitääre, jo!a maikuttaa fimmooman paatfan tamoin.

§pmin tamalliSta on, että marfinkirt jairaita lehmiä fefä ma= 
rakkaampien että töpl)empien rtametoiSfa peitetään kosteilla tai pölrjifiliä 
manioilla jäteillä tai riepumatoilla. £ällaifet peitteet eimät tietpS= 
tifään täptä pufytauben maatimukfia ja ne maifuttamat fitä paitfi 
epäebullifeSti fairaafeen eläimeen. sJte eimät nint. lämmitä eläintä, 
maan päinmaStoin mäljentämät ruumiin lämpöä, (gljeät ja tuimat 
IjemoSloimet omat iät)ärt tarkoita tfeen parhaita, eitä eläinten omistaja 
jaa jairaijiin eläintiinfä näljben olla turhan tarkka.

(Sellaifia fairaita eläimiä, joiben täptpp pitemmän aitaa maata, 
cfim. lannetaubiSfa, maifeain poikimisten tai leittautfien jälkeen, tai 
joiben täptpp jeifoa riippnmatoSja, on mpöStin mikäli maljboiliSta 
pufybiStettama.

§oS taaS eläintä maimaa nlkotauti, muoto filmistä, fieramiSta 
tai IjäppreiäStä, tai kun fiinä on rnnjaaSti märkimiä laamoja, on 
pmpäröimät ojat haalealla mebellä peStämä. -lällaifet erittpmät mai- 
kattamat maljingollifeSti nahkaan, te^ben fen karmattomakji, ja rupi= 
fekfi, joka tietpSti kibnttaa eläintä ja pl)ä loitontaa fen moimia. @i 
mpÖSkään jaiji laimin Ipöbä kostuttaa tplmäSfä mebeSfä kastetulla 
ficnellä tai liinalla kuumeeSja oleman eläimen turpaa, jieramia ja 
filmiä fekä l)uut)toa fuumnteloa ruiskuttamalla finne raitista mettä. 
6 e  mirkiStää enemmän kuin mikään muu. fJ3ään toteutuminen, 
kirkastunut katfe ja mauSkuttelema purekfiminen ilmaifemat eläimen 
mieliljpmää.
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$amioittert fyoitoa et jaa millään ef)boUa laimin Ipöbä niillä 

Ijemofilla, joitten luulauf im ääriä täî trjt) olla Ijoibon alla, efint. lamio= 
mammoja, luunmurtoja, päätautia, maileampaa merenmirtjäämiltä, p. 
m. tauteja fairattaetja. §eti luu on faatu tietää taubin oleman pit= 
Iällistä laatua, otetaan Ijemofelta pois? lengät. $un je mifyboin moi 
nojata lipeään jallaan, pul)bittetaan lamio fypmin ja muollaan luten 
tamallifetti. Aarnion alareuna on aina pibettämä pyöreänä, jottei 
lamiotta jäleilifi firpaleita ja lamion jeinäntä fiten Ijeillonifi lengityljelic.

Saimin lyöbyn lamionljoibon talia laamaa lamio liian pitlälji, 
joten niraelet, jäfenet ja juonet joutumat jäännöttömään ajemaau. 
Onpa jattunut, että enfimmäifinä jaloittelemitpäiminä pitemmän fai= 
rauben perältä on juonialitt latlennut liian pitlilfi latmaneibcn lamiou 
ben muolfi. SBiallijet lamiomuobottulfet ja farmeitralenteen puutteet 
lijuubet moimat olla tjuolimattoman lamionljoibon jeurauljia.

Xätfä lumutfa p u u ta loon  mielä mäfyän jairaitten eläinten 
erottamifetta termeiltä.

(Erottaminen on tärlein loljta tarttuman taubin liilluetfa ei 
ainoaltaan fairaafeen eläimeen näljben, maan entämään tautia ter= 
meijiin eläimiin tarttumalta, tarttumitta taubeitta, jolloin erotta  ̂
mijen tulee mälttämättä tapahtua, mainittaloon tätfä ainoattaan 
tamallifimmat ja tärleimmät, nim. pernarutto, ritinärutto, nyttyrä= 
tauti, tarttuma luominen, fäbefienitauti, päätauti, rälätauti, röt)lä= 
tauti, lefätauti ja fyyljy. SBaaratlifimpia lullutauteja on meibätt 
ajetulfitfammelin mainittu.

^entamtiaifen eläinten tentattaminen ja meren latfemi= 
nen pentaruttaon fnaöeetta eläimettä, etenfin farjatarljatfa, an 
fmmmmatfa määrätfä rnaitittamaa ja femijtmielittä, fillä fiten 
juuri parhaiten tautia, lemitetään ja peruttetaan tartunnan pefäpailla. 
On tofin myöntäminen, ettei pernarutolla ote aina famantaifet oireet 
ja ettei niittä eläinten omittaja aina moi t)eti marmuubetla päättää 
olemanfa telemifitjä maarallijen taubin lantfa. 9Jtutta aina on per= 
naruttoa epäittämä, milloin älillinen fairaubenloljtaut tapahtuu na 
metatja parin tunnin luluetja tai lun lamataan join eläin aamulta
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fuolleeita, jota ei ebellifenä iltana ote lipeälfi huomattu, ©illoin tulee 
afia miimpttelemättä ilmottaa eläinlääfärille. kuollut eläin mitä pu 
fimmin miebään t)emofeIla lähimpään, teiltä ja poluilta fprjäSfä ole= 
maan paiffaan, joSfa fe peitetään, ©itä paitfi pudistetaan parfi 
ja d ud°taan fe 5 -g- farboolihappoliuoffetla tai firoitellaan maSta 
{ammutettua lallfia, ftoori= t. larboolilalffia, taiffa näitten puutteeSfa 
pestään parfi {'uumalla foobalipeällä. $Raato jätetään liputtamatta, 
fpfi fun eläinlääfäri faapuu.

9ft)$ttyrätautHtt nähben ei ennen moitu faaba aifaan turmat 
lista erottamista. -Jtpt fe on fuitenfin tuberfuliinin amutta fäpnpt 
ntahbollifeffi. £uberfutiinilla tutfimifen merfitpffen pmmärtää jofai= 
iten eläinten omistaja, jo!a on ollut taubin fanSfa tefemifiSfä. §al= 
lituffemme onfin foettanut helpottaa näitä tutlimuffia, joten ei fufaan 
faifi tutfituttamiSta laimin Ipöbä, jolla main on m äijäkin fpptä 
epäillä farjaanfa npStprätaubin tartuttamaffi.

9Jlitä utuihin ebellä mainittuihin tauteihin tulee, niin on mält= 
tämättömän tarpeellista pitää tarttumaa luomista fairaStamaa eläintä 
ja fen pmpäriStöä tarfoin puhtaana. $arfi, lantafouru ja emättimen 
muoboSta faaStunnt lanta befinfifioibaan ebellä mainituilla aineilla, 
©ifiö ja jälfeifet tulee pifimmittäin forjata pois fefä polttaa ja luo= 
neen lehmän häppteifä, häutä ja fen läheifet ofat pestään larboolP 
happoliuolfella, miifi ofaa farbooliljappoa faballe ofalle mettä. $a= 
rasta on turmauta afiantuntijan apuun, etenfin fohbun ja emättimen 
huuhtomifeSfa.

Säbefteuitauti, jofa ilmaupi hitaasti märille tulemilta paifeilla* 
leufaluopaSfa, p(ä= ja alaleuaSfa p. m., tarttuu natsan läpi muo- 
taneen märän lautta. £ätä tautia fairaStama eläin tulee mälttä= 
mättä afettaa eriffeen, fillä tauti moi p h ^ tä  ainoasta tarttua lofo 
farjaan.

3 ä̂Sfä lumuSfa on jo lerrottu fuumetaubin oireista ja neu* 
mottu erottamaan fuumeifen eläimen, ©illoin etupääSfä tarfoitimme 
pääluutta ja feuljfomätää* Erottaminen on näiSfä tapaulfiSfa tehoin
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lain leino taubin lemenemifen e^tämifelfi, ftUä lolemu§ on ojoittanut, 
etteimät befinfifioimi^leinomme nätöfä tapaulftefa ufeinlaan auta.

Erottaminen moi olla tä^beilinen: fairaitten (tai termeitten) 
eläinten muuttaminen toifeen Ijuoneu^toon, tai ofittainen: erotta  ̂
minen î tjteife f̂ä tattina tai nameta^fa. 2Biimelfi mainittu on ufetefa 
tapauffesfa näpttäptpnpt riittämälfi, efirn. tarttumana Inomife^fa ja 
fäbefiertitanbi^fa. (Sairaat eläimet asetetaan fitloin niin laua§ ter= 
meiltä luin tila fallii, mieluimmin erit^ifen reljupöpbän ääreen, 
jo lle i tätä moiba tel)bä, afetetaan ne fiifyen päähän pöptää, jo3fa 
mefi fonrngta lauletaan. (Sitten teijbään fairaitten ja termeitten 
mätiin mälifeinä, jola tulee ulottumaan rel)upöpbänlin pii, ret)un ja 
pesujen fulleutumifen e^tämifelfi.

£äp hellinen erottaminen on luitenfin aina marmempi. Droatlo 
tä§fä tapaulfegfa fairaat termeiltä mai termeet fairatöta erotettamat, 
riippuu lullutaubin luonnolta, tilan mäljppbe^tä j. n. e. lul^
lutauti ilmanpi älliä nfei^fa eläiminä, on paralta erottaa termeet 
fairatöta.

5(Jlntta täpbellifeen erottamifeen ei Innln ainoaltaan erottamia 
nen pailan futyteen. Erotetut eläimet eimät mälillife^tilään faa olla 
termeitten pl)tepbe^fä. (Sentäl)ben Naulitaan niille eri hoitajat, lpp= 
fäjät, il)on pul)bi§tu3laiut, marljaminnat, peitteet j. n. e.

työläinen lotieläintemme tauti aina m ääntää tai lolonaait 
lallanttaa pljben tai nfeamman elimen tai jonlnn fen ojan fään= 
nölltetä toimintaa. £ä§tä ei luitenlaan mälttämättömä^ti feuraa, että 
fairag eläin aina olifi tpöljön tal)i muuhun tuotantoon Iplenemätön. 
buumiin amaulfigfa ljuomataanlin nfein jonain elimenä fairaloi= 
fuulfia, jotla eimät ole olleet fellaifia, että olifimat mailnttaneet elämän 
eläimen nllonaifeen läptölfeen tai Ijpminmointiin. (Sellaifia fairau§muo= 
toja emme olelaan tottuneet tanbeilfi nimittämään, maan jolapäimäife^fä
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elämänä tarfoitamme taubilla tamallifuubeSta poiffeamaa tilaa, jofa 
väljentää tai laffauttaa tuotantofpmpn. fRajoittaapa moni tauti^fäfi* 
tettä niinfin paljon, että lufee fiihen ainoaltaan fifällifet tanbit ja 
makeammat ulfonaifet mammat.

Alutta olfootpa mielipiteemme taubiSta mitfä i)pmänfä, niin 
ei miSfään tapauffeSfa jaa eläintä tpöljön pafottaa, niin pian fun 
fen ulfonainen fäptöS tai ulfonäfö felroäSti ilmaifemat fen fiihen fpfe= 
nemättömäffi. ^pfenemättömppttä ilmaifemat: ontuminen, mclttouS, 
foma hioutuminen mähimmäStäfin ponniStuffeSta, mähentpneen tai 
ferraSfaan tau’onneen ruofahalun maifuttama hoiffeneminen, nopeampi 
hengitpS ja ähfpminen fimun tai liiallifen rafittumifen ilmauffena. 
$un on huomattu jofu tai pht^aifaa nfeampia näiltä oireilta, tulee 
mähentää eläimen tpötä mifäli maf)bolliSta. ©en tulee antaa lemätä, 
fillä terme järfi fanoo, että muutoin ollaan julmia eläinrääffääjiä. 
©itä paitfi moi fentieS aluSfa h ^ in fin  mähäpätöinen tauti foitua 
jotenfin fuureffi taloubellifeffi tappioffemme. ^oSpa terme järfi olifi 
täSfä fuhteeSfa jofaifen eläinten omistajan ohjaajana! SöalitettamaSti 
on fuitenfin afian laita äimän toifin, eifä marfinfaan ulfonaifiSta 
mammoilta (etenfin ontumifeSta) pleenfä fplliffi mälitetä. £ämä mä= 
linpitämättömppS foihtu' fuitenfin fuureffi mahingoffi eläimelle ja fen 
omistajalle.

^ L e i v o s t a  itfftonaifisfa nmmmoisfa.

$un efim. hemonen alfaa ontua, tntfitaan heti ontumaa jalfaa, 
nähbäffeen, onfo filte tapahtunut jofu helposti huomattama maf)info. 
föimi on ehfä tarttunut fengän haarojen mäliin tai on eläin eljfä 
astunut nautaan j. n. e. ©illoin tietenfin mieraS efine heti poiS= 
tetaan. Ohutta feffittäföönpä tanbin fpp tai ei, mapautetaan eläin 
fuitenfin hetimiten tpöStä eifä panna fitä tpöljön, ennenfuin mamma 
on täpbellifeSti parantunut. Sepo on nimittäin täSfä, ainafin aluSfa, 
parhain lääfe, etenfin foSfa filtoin ei ole armetemiSta, mille ruumiin
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ofalle fitä on läptettämä. Semon merlitpS eläinlääletaiboSfa on
fuurempi luin ufea luulee, ei!ä fuinlaan ole liiallista fanoa, että lepo 
ou puoti parannusta. kiiman määrin on fiiS fanoa, että pitlällu 
fempi pailallaan feifominen lailiSfa tapaulfiSfa turmelee eläimet, £äpfin 
termeifiin näljben ou fe Itjllä totta, mutta ufeimmiSfa tapaulfiSfa ei 
fairaifiin näljben.

h illo in  ontuminen on maileampaa laatua, niin että mamma 
ei enfi päiminä näptä ottaman parantualfeen, filloin on eläinlääkäri 
mälttämättä tjaettama. $un mamma fattuu mailalla olleSfa, riippuu 
fobin etäifppbeStä, täptpplö Ijemonen afettaa lähimpään talliin ja 
palfata toinen fijaan. ©elmääfyän on, ettei eläintä, jofa maimoin 
moi jalalleen nojata, faa linjata peniululmittain maantietä lullemaan. 
Ontuloonpa Ijemonen luinla m äijän taljanfa, niin on fitä ajettama 
läpben, mieläpä on laSleubuttama alaSlin ajoneumoiSta ja taluttaa 
maila IjemoSta luljetettama, fillä liireellinen lullu on pleenfä ontumi= 
felle paljennuffelfi.

häistä fomeltumat oljjeet läptettälöön muiljinlin mctojufytiin 
näljben, ja muiStaloon ajaja ja ratfaStaja aina, ettei Ijän ufeimmiSfa 
tapaulfiSfa Iplene armoStelemaan ontumifen laatua eilä fiitä malj= 
bollifeSti loitumia maaroja.

kuulee joSluS mäitettämän, että jolu olifi ajamalla param 
tanut ontumifen, eilä moi lieltää, että femmoifialin poilleuStapaulfia 
fattuu. Suutta ymmärtämä ja lämminfpbämminen eläinpStämä tajuaa 
aina, ettei moifeSta „läpttötamaSta" moi marmuubella obottaa Ijpmää 
feurauSta, että ontuminen moi fiten lätjbä parantumattomalfi ja että 
eläimiä tämmöifillä loleilla linjataan. £ämän malaifemifelfi mielä 
muuan efimerlli.

Ufeinlin tapahtuu, että Ijemonen fäillpmifeStä, iljanteen talji 
maromattoman ajamifen täljben älliä mäiStää jollalin jalalla, tafa= 
painoa fäilpttäälfeen ja tämä liile fpnnpttää ufein luunljalleaman, 
jopa luunmurronlin. ©hellinen mamma on mäljemmin määrällinen 
luin jällimmäinen,. jonla talia ufein eläin täpttjtj teurastaa. 5Ulutta 
luunljalleamaSta moi pian tulla luunmurto, joS eläintä lomaSti ajetaan,

3tegner, kotieläinten IJoito. 2
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mallanfin lomalla tiedä. parasta jiiS on pitää eläintä m ita li rnafy 
hollilta liitfumattomana, ettei tat)bo joutua fen fabottamijen maaraan.

loinen efinterfft tämän jeifan juljteen on meittä n. f. male= 
ontumijeSja. Öonlfajärfp fjemojella atfaa näet ujein toifen tafajalan 
ontumijella, joSta pian jpntpp peräpuoten täpbettinen ramp entäminen, 
joS fyemoSta ajetaan, mntta paranee joSfuS pian, fun pernojen fyeti 
annetaan temätä.

$un jiiS otentme jelmillä fiitä, että ontuma eläin enjifji tar= 
mitjee tepoa, niin pmmärräntme mpöS, että tepoa täptpp feStää mä= 
t)intään niin lanan tu in  eläin ontnn. $olo tätiä ajalla ei IjemoSta 
jaa ebeS mefiammeetle talnttaa, maan tntee fitä jnottaa pilttuuSfa 'tai 
larjinaSja. kengät otetaan pois, joS mammaa pibetään niiben man 
luttamana tai luu pilanen parantaminen ei jeuraa, ja eläin af e* 
tetaan Emälle pefylumuoteelle. Ainoastaan jolloin Intioin ollaan 
oileutetut juurella maromaijuubetla miemään fyemonen uloS näljtä  ̂
mälfi, onlo mamma parantumaan päin ja miniä merran parantuminen 
on ebiStpnpt.

On jo itfeStään jetmää, että ebellä mainitulla olemme tarloit= 
taiteet älliä jpntpnpttä mammaa, jota eläimen omistaja joulun ailaa 
tahtoo latfaStaa, ennenluin fyalee eläinläälärin. £ämän on fitten päätet= 
tämä, onlo lepoa jatlettama mai ei.

SJli^fä jolainen jn^ta on päimän tpölle tuili tarpeellinen, ja 
IjemoSten lufumäärä tällaisten taubinloljtaulfien fattueSja äimän riit= 
tämätön, jiellä omat olot ontnmijen qleiSfyoibolle l)pmin epäjuotnijat. 
^arljaimmaSfa tapaulfeSja jaa eläin lemätä päimän tal)i lalfi ja je 
pannaan tpöl)ön f)iulanlin parannuttuaan, ©iten jaamat allunfa 
pitlällifet mammat, jotta elimajatfi moimat jääbä parantumattomiini. 
Soijinaan moi omistajan färjitnättömppS ja tietämättömppS täSjä 
jul)teeSfa tuottaa armaamattomia feurautfia.

Söaittei pllämainittu jairaitten eläinten hoitotapa miSjään ta= 
paufjeSja tunnustamista anjaitje, niin omistajan töpfjppS, jota pa= 
lottaa Ijäntä elinteinoaan hoitamaan mitä mä^immällä tpömoimalla, 
ujein felittää jen. Äimän jelittämätöntä jitämaStoin on je inljottama
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eläinräätfäyS, johon monifin tetee itfertfä jyyllijetji, furt ro aan on 
tilaifuuS f)uo!ea§ta !)inna§ta jaaba raiallinen, raanha ^eroo§!aa!ft 
tiireenä aitana auraa tai äeStä t. m. f. raetämään. Söairaanja pal= 
fatji je myybään taaS poltuhinnaSta toijelle yhtä jybämmettömälle 
ihmijelle ja näin herooSparta tulfee fäbeStä täteen, tunnet teuraS= 
taja fitä armahtaa, £uStin moi ajatellataan jen julmempaa eläim 
räätfäyStä.

öyöttöraamman taita ei ote tarpeellista panna eläintä lepää= 
mään. ©e maatii ainoastaan ofittaiSta lepoa, f. o. paino ei jaa 
lyöttymän paitfaa rajittaa. £ätä mältetään, mintuin tiebetään, toi= 
jenlaijilta filoilla efim. täyttämällä rintajiloja luottijilojen ajemeSta, 
eitä je felpaa minfäänlaijetji eSteefji, ettei eläin ojaa rintafiloilla 
metää, jota ujein uStotellaan.

2öit)boin muistutamme että lepo on pääeroja laaman jään= 
nötlijetle paranemijelle.

b) l e i v o s t a  ftfäffiftsfä t a u b e i s f a .

©ijällijiä tauteja jairaStamat eläimet omat lepoon näfyben pa= 
rempiofaijia; jijätlijiä tauteja näet tamallifeSti pelätään, foSfa ne, joS 
omat pahempaa laatua, jota tapautjeSja tefemät eläimen täyttää 
mättömätfi. ^aitoiltaan jeifominen outin ylipäänfä eläimen pitaifen 
parantumijen ehtona. ©en tulee olla irrallaan tarjinaSja ja jen puu 
pärillä muutoin pitää olla rauhallista.

£araalliSta on, että eläinläätärin apua haetaan taitiSja fifäl= 
IijiSjä taubeiSja, jotta oraat harrainaijempia ja jiiS eläinten omistajalle 
tuntemattomampia. SJtonet muut taubit, mintuin ät)ty, päätauti, 
taulatatarri, matjataubit, joutumat ajiantunteman £)oibettamitji maSta 
jitteu, tun tauti on joutuu aitaa maimannut eläintä eitä näytä itjeS= 
tään rupeaman paranemaan. ^äiSfä tapautjiSja on yhbetfäSfä tapani 
jeSja tymmeneStä rifottu lepomäettä maStaan, eläintä on täytetty 
maan tamallijuuben mutaan ja luultu taubiu itjeStään paraneman.
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iUjlpn fuhteen emme tällä taT6)bo fattoa, että lepo aina olifi fitle 

oifea parannuSfeino, mutta toifaalta täptpp meibän teroittaa, että ufein 
määrinfäptetään tuota maniaa, juurrutettua oppia, että äljfpn enfim= 
mäiueu ja ainoa parannusehto on Hilluminen. Jämän opin pffi= 
puolifen fäfitpffen mufaifeSti rahastetaan tai ajetaan fairaatta eläi= 
meitä, miniä fe fuinfin pääfee, tahi talutetaan fitä ramafaSti taluta 
tajan pt)tä mittaa fiSfoeSfa ja fabatelleSfa, mieläpä foetetaan piiSfan 
iSfuillafin p af ottaa fitä fulfemaan. (Eläinten on maifea ppfpä jaloin 
laan, mutta luu fen huomaamatta onnistuu heittäptpä maata, ruoS= 
Iitaan fe taaS ppStppn. Sun tietää, fuinla tuSfalliSta ähfp on, niin 
moinen menettelp on julminta eläinrääfläpStä ja ofoittaa fuurinta 
fpbämmettömppttä ja raafuutta.

(Eläimen fäptöS ähfpSfä on fytx aluSfa tautia feuraamain 
tuSlain ilmauffetta; Intä lemottomampi eläin on, fitä fnnremmat omat 
tuSfat. Jämän joljbolla moi päättää, onlo hoiboSfa fäptettämä lepoa 
mailo tiiffumiSta. Sun eläin on maSta fairaStunnt, ja tauti ilmau= 
tuu ainoastaan fpömättömppbellä, lemottomuubella, matfaa ufein faH 
fomalla, jalfain tömiStpffellä, alinomaifella pailan munttamifella pilt= 
tuuSfa ja filloin tällöin maahan h^häpmifellä felä piehtaroimifella, 
niin on jaloitteleminen paifoillaan. 3>oS oireet fitämaStoin alusta 
pitäen omat anfaria tahi joS jaloitteleminen nähtämäSti pahentaa, niin 
ettei eläin maimatta moi liiflua eteenpäin, maan mieluimmin malaa, 
filloin on miifainta laSfea eläin mailoilleen, fillä marmaan fen tila 
muutoin pahenee. JäSfä on huomioon otettama, että eläimellä on 
fplliffi tilaa ja muoteella runfaaSti fuimaa peljfua, ja lienee Inurna 
täSfä tapanffeSfa parhain fairaStaili.

SiememmiSfäfin fifällifiSfä taubeiSfa on lepo tarpeellinen, foSfa 
eläin muutoin laihtuu ja fen maStuStuSmoima mäljenee ja niin moipi 
alfujaan liemä tauti pahentua ja elimajafft faattaa eläimen felmoH 
tomaffi. ^ iin  moi efim. liemä latarri ilmatiehpeiSfä pian muuttua 
rinnanahbiStuffeffi, ellei olla maromaifia.
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@t ole aina pt)bentefemää, millä lamalla jaira§ eläin lemä= 
te§jä jibotaan. Ujetöja taubei^ja täptpp nimittäin fäpttää eritpifiä 
laitoffia, joilla foetetaan aifaan jaaba mitä fuurinta lemollijuutta, 
fuojella maljingoittunutta ojaa eläimen lemottomuuben ojoitufjilta ja 
jalfamammoigfa huojentaa ruumiin painoa termeille jaloille. £äl= 
laifia moibaan fuitenfin mene^tpffellä fäpttää ainoaltaan fjemojille. 
Nautaeläimiin näf)ben ei tä3fä fuf)tee§ja pitfälle päältä.

Ujein fäptettp laitot pitfäHiftöjä taubetöfa, joi§ja Ilmonen on 
pafotettu feijomaan, on riippumatto, kuulee fpllä monasti eläin* 
pgtämänfin mäittämän, että riippumatto oliji fibutu^feino, mutta jitä 
je ei m ikään tapauffe^ja ole. ^emojet fietämät ftinä fetetä eli niim 
fuin määrin janotaan „ riippu a" monet fuufaubet, mäljintäfään fin- 
jautumatta.

Riippumatto teljbään faf)bes>ta fäfi^tä, joiben pofjjapäät pam 
naan noin 10 jm päällepäin ja ommellaan fiinni lujalla purje= 
langalla. Mäntän maton molempiin päihin ommellaan faffi fäfU 
marren pafjuteta feimä^tä, joiben päät maton molemmilta laihoilta 
ulfonemat 15 jm. ©eipäiben jofaifesta neljältä päältä juoffee föpji 
maalaaman fato^ja oleman rautafpnnen läpi tafaijin jeipään päivän, 
joihin je fiinnitetään. $öpjien tulee mäljintään olla metoföpben paf= 
juifia; l)pmin teljtp jatulampö felpaa mpö§, ja tulee jen antaa luji!= 
feeffi juonta maton alitfefin maljan ja rinnan foljbalta. Ntattoa 
patioilleen ajettava tulee fatfoa, että eläin l)pmin ulottuu jpömään, 
jottei je tempomalla ja lihomalla foettele matou lujuutta. Nlaton 
tulee ulottua parljaiffi rintaan ja m at jaan, niin että eläin jäjeniään 
taimuttamalla moi lemätä fiinä. @i millään eljbolla jaa eläintä noitaa 
foljofji matolla, fillä jen tarfoitug on ainoaltaan ojittain (ei fofonaan) 
fannattaa ruumiita. (Ben tafia laitetaan mielä eläimen taafje mar= 
muubefji puomi, jolla eläin pian fpllä oppii „ istumaa n", juom in  
tulee olla ppöreän ja f)aarufoiben mara^fa, jotta jen pian moi poistaa, 
fefä jen merran peräluun alapuolella, että eläin moi tafapuolellaan 
nojata fiiljen.



im ito in  t)TE)tä tafalla juotfemi£ta töpfigtä, tulee etummaifet afettaa 
juotfemaart l^iufan taalfepäin taitoa  lot)ti, talimmaifet taa§ eteenpäin, 
jotteimät ne feipäiben neniltä Iui£tat)taifi. $un eläimen liitteet fum= 
mintin moimat antaa feipäille toifen fuunnan ja tun pelätään niiben 
lui§tal)taman, niin on männin lehto kiinnittää föpbet fiten, että etum= 
maifet folmut omat talimmaifteta riippumaifet tai Ipöbään naula feh 
päiben nenien läpi folmujen eteen. On nimittäin erinomaifen tärteää 
tek)bä kaikki riippumattoon fnnlnmat fapineet lujitfi ja afettaa ne 
niin, etteimät ne eläimen painolta älliä irtaannu, jotta eläin putoaa 
maahan ja f aa parantumattoman mamman.

kiilloin matto on oilein pailoillaan, niin ei plipäänfä tarmitfe 
afettaa mpötä rinnan eteen eilä potlan taaffe, entämään fitä eteem 
tai taalfepäin folnmagta. $uta plfinlertaifempi tämä laitot on, fitä 
mät)emmän fe Ipöttpmiä fpnnpttää, joita jo3tu§ l^pmin pian ilme^tpp, 
mutta toifinaan ei niitä tule enfinlään. Spöttpmien e^tämifelfi tulee 
pari lertaa miilo^fa ripustaa matto tnnltnmaan ja fitten parjata fe 
tarmoilta ja pölp^tä pn^taalfi. (Samalla mpö^lht faira3 eläin puNs 
hiotetaan. Oriitten fuljteen tulee latfoa, että mirtfa jnolfee maton 
nllopnolelle; tarpeen maatie^fa moi tek)bä fiitinlalnlle reiän mattoon.

sJie mammat, joi^fa riippumatto näpttäptpp mälttämättömälfi, 
omat: lailli jallamammat, jotla parin, loimen päimän ajalfi palot= 
tamat eläimen loimella jalalla feifomaan, tak)i jo3 lipeältä jalalta 
ei ole ruumiille fanottamaa tnlea. £erme jalla faa filloin plfin 
lantaa lolo etn= tai talarnnmiin painon, jota ajan oloon mailnttaa 
fangen mat)ingollife§ti.

. $angi§tutfi§fa läptetään riippumattoa entämään eläintä faatm 
ma3ta, lantiotaittetefa Nauttimaan maNbollifimman fnnrta lepoa ja 
merenmirtfaamife^fa entämään matnnNaamojen fpntpmi^tä. SBiimetfi 
mainitun tanbin fn^teen ältöön tummintaan loetettalo faaba k)eroo§ta 
riippumattoon, jo§ fe ei moi talajaloilleen nojata. 2linoa§taan tanbin 
alu§fa, tnn eläin moi mielä fei^tä ja f am öin toipuminen aitana moi 
riippumatto Npöbpttää.

—  22 —
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NluutamiSfa pää=, taula=, lapa=, rinta= ja eturaajamammoiSfa 
moi olla tarpeellista fitoa tjemonen talaperin pilttuufeen turmatalfeen 
joulun haaraan fäännölliStä parantumista, joulun leittaufen feurautfia 
(lapapaifeen, turtunpään leittauS) talji fiteen paitoinaan ppfpmiStä 
(fitmäfibe). ©lain fibotaan filtoin molempiin feinämiin, raoittaan 
fiirrettämäStä foimeSta, jota fpötpä poistetaan, ja moi eläin näin 
fibottuna ^aitatta feiStä 8 — 10 muorofautta. 2öäl)äinen j altain ajet= 
tuminen ei mitään merlitfe. Soijinaan moi fitäpaitfi täpbä tarpeet 
lifetfi pilttuun ppStppuiben mäliin fibotutla f ä tiliä tulea päätä, luu 
fe fppStä tai toifeSta meren!ul!ul)äiriöitten talia on pöljöttpnpt.

$un ruumiin oitealla puolella on mammoja, palotetaan l)emo= 
ncn feifomaan mafemman pilttuun fehtän mierellä ja päinmaStoin, 
mamman Ijanfautumifen eStämifelfi. Jämä tapahtuu foimirenlaaSta 
pilttuun ppStppuuhun fibotutla, piltin eläimen lumetta juolfemalla 
löpbellä. (Samanlaista fitomaleinoa läptetään fatmamifen jälleen ilä= 
mien feuraulfien mätttämifelfi, linttupal)loiSfa, jolloin talana olema 
pilttuun feinä ja ppStppuulin maruStetaan pet)mitteillä, IjäntärumiSfa 
ja muiSfa femmoifiSfa mammoiSfa.

2)leenfä ei Ijpmintään fuurta lelfeliäifppttä tarmitfe l)uoma= 
talfeen, luinla fairaS eläin luSfalin tapaulfeSfa on fibottama. s$ää= 
afia on, että lailtlla m ai) b o Hifillä leinoitla estetään laillea, mitä 
mailuttaa IjaitallifeSti fäännöllifeen parantumifeen. Niin on efint. 
itfeStään felmää, että-häntä fibotaan plöS, milloin laamoja p. m. on 
fen pllettämillä (falmutjaamoja); ijäntä fibotaan filloin nuoralla reiben 
fimutle ja nuora tiinnitetään loimimpöljön. Ntilloin lärpäfet eläintä 
maimaamat, pannaan fille o^ut liinainen peite. JäSfä tapaulfeSfa 
f. o. falmamiSljaamoiSfa fetä tpräSfä, p. m. mammoiSfa on pilttuu 
fitäpaitfi luiSlat)tamifen eStämifelfi l)ieloitettama.

$un ei ole tilaifuutta laStea eläintä tarfinaan, läptetään taula= 
rengasta, (ei marhamintaa) pääajotfiSfa, mintuin pääntautipaifeiSfa, 
niStaputamaSfa, teut)topuSfilatarriSfa j. n. e.

Nautaeläimillä ufein tapahtumien emättimen ja touhun uloS* 
muljat)tamifien eStämifelfi täptpp läpttää eritpifiä laitolfia. ©illoin
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tamallifeSti laitetaan parfi fiten, että eläimen tafapuoli tnlee olemaan 
etnpuolta forfeammalla, jofa fuureSti eStää uloStpöntämifen maf)im 
golliSta feurauSta. helpoimmin faabaan fe aifaan IpljpiStä lauhoista 
minoon afentoon afetetulla aluffella, jofa tpönnetään eläimen tafa= 
puolen alle. Oljet eimät ole pf)tä fjpmät. (Samoihin feinoit)in tulee 
rpfjtpä, jo§ leljmä rupeaa luomaan.

Alinomaa uubiStuman emättimen uloSmuljafjtamifen eStämi= 
feffi, jofa on niin tamallinen tapani nametoiSfa ja ilmautuu emät= 
timen laSfeutumifella jofa ferta eläimen maata panneSfa, ei tamalli* 
feSti teljbä mitään, ©e on fuitenfht äimän määrin, fillä aifanaan 
fyoibettuna moi tämä tauti tarpeenntufaifella fiteellä parantua. (Sem= 
moinen, famalla fäptännöllinen ja pffinfertainen fibe, te^bään fiten, 
että eläimen pmpäri fibottnnn loimimpöl)ön fiinnitetään foljilla faffi 
naf)fal)i£)naa, jotfa molemmin puolin felfämiimaa fulfemat taafjepäin 
lanteitten pii fefä reifien ja ntareitten mälitfe tafaifin maljampöljön, 
jof)ott päät foljilla fiinnitetään 15 fm päähän enfimmäifiStä. §äpp= 
reiän ebeSfä pihistetään fyif)nat loimella, muutamien fm pääSfä toi= 
fiStaan olemalla nat)fal)il)nalla, jommoinen rnpöS pannaan fjännäm 
juuren pläpuolelle.

Sopuffi muutamia fanoja fairaitten eläinten jaloilleen noSta- 
ntifeSta ja muuttamifeSta.

(Eläinten omistajan fuurimpia puolia on näljbä eläimenfä ma= 
faaman fpfenemättömänä jaloilleen noufemaan. (SppStä fe feiffa 
f)äntä iuoleStuttaafin. (Sillä niinfnin jo ebellä muistutettiin, omat 
mafuuljaamat fuureSii pelättämiä. -UtpöSfin on mpöntäminen, ettei 
eläinten omistaja ainafaan aluffi niin paljon niitä ajattele luin 
eläimen jalfain turtumista. 9Jlutta joS mainittu fpfenemättömppS 
o u tin  furfnteltamaa, niin emme toifaalta aina moi f)pmäffpä fitä 
intoa, jolla eläintä foetetaan faaba jaloilleen. £unnuStettama on 
fnmminfin, että eläin Emottomalla potfimifella nfein faattaa fiiljen 
fjarfjaluuloon, että fe fpllä moi feiStä, fanhan maan jaloilleen pääfee. 
9?äin on laita marfinfin merenmirtfaamifeSfa, mutta täSfä näfjtämäSti 
tila pahenee, joS mäfifin foetetaan eläintä faaba feifomaan. ^äin
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on laita poilimaluumeeSjalin, paijeneepa tila jilloin, joS eläimen 
toijelle Ipljellelään lääntää. $m t eläin Iplenemättömänä noufemaan 
ntalaa ennen poilimiSta, niin moi jilloinlin olla määrällistä fen 
jaloilleen nostaminen. Olemmepa nähneet femmoijen menettelen feu= 
raulfena oleman lof)bun liertpmi jeniin. £ulee fiiS aina feurata fitä
ohjetta, ettei eläintä loeteta faaba jaloilleen, ellei f e itfe ollenlaan 
amuSta. ta n to in  on f)nomioon olettama, että lailli täSfä läptet= 
tämät lapineet: löpbet, mpöt (löpfiä ei jaa panna nunniin pm= 
päti), loulut, tai mitä Ijpmänfä läptettäneelin, omat Ipllin lujat ja 
että eläimen luonnollista jaloilleen noufemiStapaa mateitaan ntiläli 
maijbolliSta. ©emmoifia leinoja luin raippaa, potlimiSta ja loirien 
ujuttamista, emme jaa fäpttää faabalfemme jelmille, moilo eläin 
nousta mai ei, jillä jemmoiSten lehtojen läpttäminen on infyottamaa 
eläinrääfläpStä.

Ufein on jairaSta, jeijomaan Iplenemätöntä eläintä fnljetettama 
fotiin laitumella tai maantieltä, ^imireli, jonla päälle on pantu 
lärrpnlamat on jemmoijiSja tapauljiSfa jopima fuljetuSleino. (Eläimen 
etu= ja talajalat jibotaan erilfeen, limireli ajetetaan pillin felläpuolta 
ja lamat työnnetään eläimen alle, mutta ei jen pitemmälle luin että 
noin lolmaS oja lamasta on limireen ullopnolella, muutoin ei eläintä 
moi lamoille leilauttaa. ©itien pitää plfi miehistä päätä, jallapa= 
rien nuorat peitetään jelläpuolelle, joSja neljä miestä ramalalla me= 
täpljellä lääntää eläimen toijelle tyljelle ja jämällä painamat l)e alaS 
lamojen pitlän puolen. £ällä tamoin jaabaan eläin lemeäSti lamoille; 
parilla metäifpUä on je leSlellä lamaa, jonla jitten fjelpoSti jaa releen 
ajetetulji. SJlatlalla pibetään eläintä pl)ä nuoriSfa, je peitetään l)uo= 
tellifeSti ja pStämällinen puhuttelu felä Kjpmäilpt jaamat jen tyllä 
muutoin rauljaSfa olemaan, kotiin tultua jaatetaan je pel)lumuo= 
teelle jiten, että lamaa lalliStetaan ja jämällä mebetään jallalöpfiStä.

3oS eläin on taittanut jallaluunja ja fiiS moi feiStä, omat 
matalat lulma=aljelifet lärrpt parhaat läpttää jairaSmaunuilji. £äSfä 
tapauljeSja pannaan rinnan ja maljan alle mpöt ja lalji miestä 
lumpaijellalin puolen auttaa eläintä lärrptyht.
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-£ii£wtfo.

Dtt juuri erel)bp3 panna eläin tpöljön f̂ eti parannuttuaan. 
(Se on näet roielä voimaton, luu fe faira§tae§faan on laihtunut 
ja fen niraelet felä liljalfet oraat langenneet. ©täin ei luonnollife^ti 
pl)tälliä pääje entijeen fäännöllifeen tilaanfa, raaan fii^en tarrakaan 
päiraiä, jopa raiillojalin, jota ai!aa janotaan raoimi t̂umifeffi.

Qotta eläin raäl)itellen p.ääfifi entifiin raoimiinja ja jaiji entifen 
eloifuutenfa, tulee fitä raointallifimmin mollia ja jaloitella. Qaloittele- 
minen eli Killuminen luulnnlin fii§ oilea^taan tanbin pleifeen jälli= 
hoitoon. (Se on tanbin ailana raallinneen elottoman leraon ful)= 
teellinen raa§talol)ta. Ollutta löptpp lulemattomia tilaifuulfia, jolloin 
fitä mpöälin täptpp läpttää pleijen faira^oibon palraelulfe f̂a.

28ailuttaalfeen terra eellijesti, tulee jaloittelemijen tapahtua l)p= 
raällä jäällä, jopiraalla pailalla ja joraeliaalla taraalla; fitä ei jaa 
teljbä rajittamijeen a3ti, ja pleenjä on meneteltäraä jiten, että päi= 
raittäi t̂ä jaloittelemtöta enentämällä, eläin ttml)iteÖen pääjee täpbek 
lijeen tpölnntoon.

faijalla jäällä ja lomalla pallajella ei ole joraelia t̂a antaa 
raasta fairagtaneen eläimen jaloitella, raallanlin fifällifen tanbin pe= 
rä§tä, jogfa f e on juureni l)eilontunut. Silloin tapa£)tuloon jaloin 
teleminen luuraalla tai ratfa£tu3l)uonee§fa. ^efäijeen ailaan on pa= 
ra3ta jaloittelnttaa eläintä aamuijin, jolloin raitin, pul)ba3 ilma on 
erittäin rairraoittaraaa, tal)i iltajin. £alraifin on anrinloinen le£ln 
päiraä jopirain aila.

h illoin  eläimen raoimat oraat f)prain tjeilontuneet, lauletaan 
je, jilmällä pibon alaifena, palaan tai niitplle, jo§ rauoben aila on 
täl)än joraeliag. £ämä on luonnollijin leino raoimiätuttaa eläintä 
ja tnliji jolaifen jairaan eläimen faaba jitä nguttia. Sen jälleen 
on tallin tai naraetan eteen ieljtp aitani jopirain jaloittelemigpailla. 
9Miben puutteena talutetaan eläintä mar!)aminnagta ebe§ talaijin 
tajaijella maalla alulji neljännet tai puolentunnin ajan. Sen muläan
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tuin eläin moimiStuu, muutetaan jaloittelemiStapaa. 9iatfut)emoSta 
juotfutetaan töpbeSfä prnpäri, ennenfuin fillä rumetaan ratsastamaan. 
2Baunu= tai tpöljemonen maljaStetaan temeäin ajopelien eteen ja djc= 
taan täpben tai juosten, ennenfuin fe pannaan tpöt)ön.

SuonnollifeSti tämmöinen asteittainen muuttuminen temoSta 
täpteen tpöl)ön riippuu fiitä, mitä tautia fyemonen on fairaStanut. 
(Släintet, jotta main Iptjemmän aitaa omat fairaneet nltonaiSta 
mammaa, eimät niin pitfällifiä malmiStutfia tarmitje.

SJiainitfimme liiffumifen tuntuman muutamien tautien pleiS= 
hoitoon. (Sen tartoituffena on nimittäin järjestää merenfutfua, man 
tnttaa etmpttämäSti l)itaafeen elintoimintaan ja ainemaifytoon. Siifunto 
eStää muun muaSfa ruumiifeen tai fen pinnalle liiallisten nesteitien 
fpntpmiStä. ©e eStää mpöS mirljeellifiä jaltaliitfeitä, joita joStuS 
fpntpp jaloiSfa olleiben fuurempien mammojen perästä. Sfäärin on 
olla jaloittelematta jemmoista mammaa jairaStamaa eläintä, jota tojin 
tetee jen ratjaStntjeen ja ajoon fptenemättömätfi, maan jolle nlto= 
ilmaSja liittuminen ei muutoin ole ^aitallista. £äl)än tuulumat 
ruljjjemammat ja muut ifyolouftautfet, manljemmat jäfä= ja niStapm 
tantat p. m.

Siittämistä on täptettämä taifiSfa tplmiSfä, araStamattomiSfa, 
tal)baSmaijiSfa tulel)butfiSfa, ejim laamojen (jalmamiSljaamojen), rut)jc= 
mammojen, ajotfien p. m. jättämiSjä ajettumiSfa, taitfa jemmoijiSja, 
jotta fpntpmät epäjäännötlifpptfiStä merentiertotuluSfa, jefä ujeiSja pit= 
tällifiSjä mammoiSfa, etentin raajoiSfa. ^otaijelle lienee tiettpä, tainta 
termeelliStä tejälaitumelia olo täSfä futjteeSfa on.

«SijällifiSjä taubeiSfa, etentin puuSfaifiSjä ja pittällifiSjä, tuStat= 
tomiSja matfamaimoiSja tuottaa järjellinen liittuminen obottamattoman 
t)pmiä tnlofjia. häistä taubeiSta mainittafoon ät)tp, josta jo ebellä 
on puhuttu, matjatatarri, faitti umpitaubit, pnljalluStauti p. m. 
Söarfinfin nautaeläinten fuljteen, joita niin ufeiu ruoanjulatuS^äiriöt 
maimaamat, tnliji {aloittelemista enemmän fäpttää. ^aloittelemifen 
erinomaijen termeellinen maifutuS nautaeläimiin perustun juuri fii= 
l)en, että nämät omat ttiip mät)än tottuneet ultoilmaSfa liittämään.
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SBauhloifia ja rinnamahbiStuSta fairaStamia eläimiä pibetään fyeU 
poSfa tpöSfä, npStprätautifia mapaaSfa liilleeSfä; taubin tuottama 
lihamuuS maatii fitä maatoin teholaSta jaloittelemiSta.

äBaillei fe oileaStaan aineefeemme luululaan, niin emme malta 
olla täSfä mainitsematta, luutia tärleää Killuminen on tautien eStä= 
mifelfi. ©e ei mikään tapaulfeSfa ole haitallista, eifä fiitä liian 
ufein muistuteta, niin lanan luin jola päimä fattuu fenlaifia tanbin= 
lohtaulfia luin merenmirtfaaminen, poilimaluume,/fpnnptpStaubit p. m.

^tuoRinfa t e x x v e y z o p i f l i f e s f a  f n f y t e e s f a

eli
^tuott a x v a t i o .

kotieläinten pleifeSfä fairaSfjoiboSfa tarloitetaan rnolamaliolla 
ofittain fen lihan ja painon plläpitämiStä, milä eläimellä ennen fen 
fairaStnmnSta oli, ofittain fen moiman labottamifen estämistä, miniä 
muutamat fairanbet tuottamat ja ofittain eläimen moimiStumifen 
ajan IphentämiStä. ^nolamalio on mihboin läälleellifen hoibon täpte, 
onpa mnntamiSfa tapaulfiSfa fen lormaulfenalin, fe fiiS fuoranau 
feSti mailuttaa tanbin Inllnnn ja päättpmifeen. £äStä huomaamme, 
Ininla tärleä fen huomioon ottaminen on lotieläinten tauteihin näljben. 
OJlntta tunnustaa täptpp, ettei mielä läljeSlään ole tultu pmmärtä- 
mään fen merlitpStä.

kun terme eläin on Iphp^utmän tai pitemmän ajan tpötä tele= 
mättä, eilä anna minlääntaifia tuloja, alennetaan ruolliminen, fiitä 
eläin ei fiinä tapaulfeSfa tarmitfe enemmän rnolaa, luin mitä aine= 
maihtoon lemon ailana Intnn. £ätä rnolaa fanotaan elatuSreljuffu 
OJlntta niin pian luin eläin pannaan tpöl)ön tahi rupeaa muutoin 
tuottamaan, enenee fittoin ainemaihtolin, jola taaS maatii runfaatm 
paa rnolintaa. £ätä tarpeen maatimaa rnollimifen lifää fanotaan 
tmrtereJjuffi
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Suulifi jairaan eläimen, jofa et tee minfäänlaiSta työtä, ole= 
matt ainoaltaan elatuSreljun tarpeeSja, mutta ufein tjääbptään fitä 
milloin lifäämään milloin raähentämään. ©airauben laatu on näet 
fiinä määrääjänä.

©airauben olleSfa ulfonaiSta laatua, ja fun fe ei pleifeen 
hprainraointiin maifuta, (efirn. nprjäljtäminen, raenähtämineu ja muut 
fenlaifet), n iin  on felraää, että elatuSrehu on riittämä. ^ a  fun tie= 
bämme, että raäfirehu pääafiallife^ti antaa moimaa ja feStärappttä, 
niin on luonnollista, foSfa näitä omiuaifuuffia ei tarmita, ferraSfaan 
laffauttaa raäfirehuauuoffet tai ainafin raäljentää niitä. 9Jlal)botonta 
on antaa tarffoja ohjeita, fuinfa paljon p^tä tai toista rehulajia tulee 
raähentää, fun reljuntarme ja fulattamiStyfp on erilainen fantanfin 
eläinlajin pffilöillä. ^ääafiana on eläimen työltyaSfa pitäminen, ja 
eläintä tarfoin filmäUä pitäen jaa täSfä fuf)teeSfa parhaan johbon 
anuoffia määritelleSfä. 3oS rehua täSfä tapauffeSfa enennetään, 
niin ei fe maifuta eläimeSfä jänteraää ja moimafaSta ItyaSfuboSta, 
ei moimaa eifä feStämppttä, maan päinmaStoin. SRaSmafuboS fe= 
hittyp ItyaSfuboffelle Ijaitaffi, tahi toifin fanoen, raetojul)ban fijaSta 
faabaan työttöeläin, fillä lepo ja moimafaS ruofa pf)beSfä ebiStämät 
fuboffien huonontumista ruumiiSfa. £araallifimmat näistä oraat 
raSraamuoboStuffet. paljon poiffeuffia löptyp fumminfin tästä 
jäännöstä.

Satyain, liiaffi rafittuneitten, fairaitten eläinten f uuteen olifi 
ferraSfaan määrin raähentää ruoffimiSta. sJiiiben ei moi janoa ole= 
man työltyaSfa ja eljfäpä ne juuri jen tafia omat fairaStuneetfin. 
©ääliraäifeStä hoitajasta jemmoinen jairaStuminen onfiu 'tyqvoä, eläin 
fun fiten moi faaba fplliffeen lemätä ja fpöbä itjenfä parempaan 
funtoon.

Oulutta joS tauti eläintä liiafji latyhuttaa ja mähentää jen 
raoimia, (ejim. fuumetaubit, pitfällifet märfäajoffet, raaifeammat fa= 
tarrit), niin on moimafaS ruoffiminen tarpeen maatima taubin puuS= 
faifen, anfaran feljitySajan jälfeen, jofa ujein ilmaantuufin fiihtyneellä 
ruofahalulla. 2)leenfä on miijainta antaa eläimen maiston täSfä



olla määrääjänä, ja turhaa on tanbin alus ja faifenlaijilla Ijerfuilta 
foettaa liihottaa eläimen ruofatjatua. £äntä on fjprnin maf)ingottiS= 
talin, joS matja ja juolitaubit omat fpfpmpffeSfä. 9?ämä elimet omat 
filloin fuurentmaSfa tai mäljemmäSjä määrääjä toimeenja fpfenemät= 
tömät ja omat lemon tarpeena. UjeimmiSja tapauffiS ja eläin ilman 
jeefin jen fiten, että fen ruofal^alu mäIjenee tai maltan fatoaa, tal6)i 
jpö je maan otfirefjua ja jättää mäfireljun jpömättä. sJläin ollen 
eläimet meltoStumat, retju ei moi tppbpttämäSti julaa, maan fulfee 
melfein fulamattomana rnoanjulatuSfanaman läpi. $arf)aiten t)uo= 
maa tämän jellaijiSta eläimiltä, jotfa milloin minfin tanbin af)biS= 
tamina aina maan fpömät pljtä ahnaasti. (Soimen täpnnä pitämn 
nen jellaifiSja tapauffiSfa. on juotavaan tuhlausta.

@mme fuitenfaan tafybo janoa, että aina tulee obottaa jairaan 
eläimen ruofaljalun peräämistä; olemme main tahtoneet muistuttaa, 
että rehuun fplläStpminen on faifetlaiSten fairaloiSten tilain ilmaus. 
(Sentäpben ei tätä tulefaan niin papefjua luin tamallijeSti tepbään, 
eifä jitä juoraStaan jaa foettaa poistaa, maan obottaa tanbin maS= 
täistä fepitpStä. 28aSta moimain ppä puonontueSfa tulee foettaa 
maibolla, mäfirepuliemellä, peinäpauteella p. m. ebiStää ruofapalua.

QoSfuS jaattaa olla paifoittaan tanbin aluSja mäpentää ruo= 
fintaa mäpimpään mapbollijeen, jopa jpömättömppteenfin jaaffa. 9ttin 
on laita matja= ja juolifatarreiSja, äpfpSjä, pupalluStaubiSja, pötjin 
liiallijeSfa täpttpmijeSjä p. m. D^äiSjä on ppmin tärfeää, ettei toimon 
rnofapatun palajamijeSta anneta miefotella itjeään eläimen eteen 
panemaan liiaffi ruofaa jpömättömppben palfinnofji.

Dffuofamaliota järjeStäeSjä muutetaan jofo tamallijen ruofa= 
määrän paljous ja jpjiifaallinen laatu, tapi otetaan amufji mieraita 
repuaineita. SBiime mainituSja tapaufjeSja tulee pitää jääntönä, että 
alotetaan pieniltä artnofjilla, fun ruoanjulatuStaitoS ei nimittäin ole 
tuopon uuteen ruofaan tottunut, keljun tulee olla jefä pajun että 
maun puolesta täpbellijeSti pupbaSta. (Sairaat eläimet omat nimittäin 
ppmin tarfat rehulle, £ulee mpöSfin mieluummin ruoffia ujeammin 
ja mäpän ferratlaan, fuin antaa ojan repusta m alf) b o lii j eS ti pitautua,
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fillä eläin i)t)Iftt fauman foime§fa ollutta, fatraan ^engttt)ffe§tä, fpl= 
je§tä tai fierainmuobogta f ontunutta reilua.

©unen on jo mainittu, että tanbin laatu määrää ruofajär= 
je^tpffen, mutta Iijäämme fii^eu mielä, että tanbin fpp monena ta= 
pauffe^fa määrää oifean ruoffimi^taroan.

&'un eläin efitn. on fo^tealla apila^laitumella faanut puhallus 
tanbin tai hafamaalla fefätaubin, ruofitaan fitä {uimiltaan tai jälfi= 
mäifegfä tapauffe^fa miljelp^mailta faabulla rehulla. Umpitautiin 
fäptetään pehmittämää ja fyuofea t̂i fulamaa ruofaa. 2{fian laita on 
näet fe, että rehu juuri onfin fppnä f air anteen, niinfuin luomifegfa, 
maitomiasfa, merenmirtjaamife^fa, p. m. joihin ufeinfin on fppnä 
liian juuret annoffet moimafa^ta tahi hapanta, ummehtunutta taiffa 
homehtunutta rehua, tä tejä  tapaufftöfa on eläimen omistajan maifea 
tehbä ruofamaliota, mutta jo3 hän jo^fafin tapauffe§fa onfin neu= 
moton, niin maromainen ruofinnan mifuto§ ei fuitenfaan mikään 
tapauffe^fa maf)ingoita.

2Ifia fäp han â âmmaWr milloin ruofamaliolla tarfoitetaan 
pitemmän aifaa fuoranaifes>ti tautiin maifuttaa ja tä§fä h^nnn ufcin 
erehbptäänfin. ©rehbpffien mälttämifeffi on tähän firjafeen otettu liite, 
jo3fa utuun utuapa mainitaan ruofamalioäta muutamina pleifinn 
rntöjä taubei^fa.

91uofamalioon fuutuu ntpö^fin juomamefi. ©en fuhteen on 
huomioon otettama famaa fnin rehunfin fuhteen, fen tulee nimittäin 
olla raitilta ja pul)ba3ta, eifä fiinä faa olla mitään outoa mafua. 
Ulfonaifia mammoja faira^tamia eläimiä juotetaan fantoin f uin ta= 
mallife^ti. ©ifälligten tautien fuhteen maabitaan jos>fu§ muutolta 
paljonbe^fa ja laabugfa.

toumetaubei^fa fefä paifalliftefa fuuontelom ja furfuttmann 
moi^fa tulee fairaalla eläimellä aina olla mettä faatamitta, ebellifesfä 
tapanfje^fa faabaffeen mielin määrin mettä ja raitiäuaffeen ja jäl= 
fimmäife^fä moibaffeen huu^ oa fuuta ia furffua fefä pehmittää re= 
huja. £ämä menettelp on fiinäfin fuhtee^fa h^öbpffi, ettei tauti tartu 
toifiin eläimiin. Söettä tulee nfein muuttaa, fillä fplfi, fatarriutaifet
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muobot, ja ref)U pian lifaamat f en. £ulee mpöSjin huolellijeSti tarfata, 
että mefifanfo on ripustettu fiten, että eläin moi mufamaSti juoba. 
28allanfin tulee tätä muistaa fenlaifiSfa taubeiSfa fuin päätaubiSja, 
faulatulehbuffeSja, ja muiSfa furffua pöhöttämiSfä taubeiSfa. 2öatfa= 
ja fuolitaubeiSfa, niinfuin matja= ja fuolitulehbuffeSfa tai =fatarriSja, 
ulfotaubiSfa, ähfpSfä p. m. on tarpeellista Saalistaa, jopa feittääfin 
mefi ja fitten mähin erin antaa fitä jairaatle eläimelle.

Sairaanhoitaja.

(Erittäin toimottamaa olifi, että jofaijeSfa fotieläinten taubiu 
fohtauffeSfa faifi fäptettämäffeen l)ellä]pbämmifeu, afiaa harrastaman 
fairaanhoitajan apua, jofa jotafuinfin tietäifi ja pmmärtäifi rphtpä 
tarpeellifiin feinoihin. £äSfä fut)teeSfa fuitenfin lottaa näipämäSti 
moittamattomia maifeuffia. (Semmoista hen^ ä  ei ole nim. jofa 
päimä faatamiSfa.

^fommiSfa farjafartanoiSja on hoitajana pehtorin fäSfpläifenä 
olema palmelija. £ällä on pleenfä niin monta eläintä hoibettamana, 
ettei hänellä ole aifaa eritpifeSti fairaSta eläintä hoitaa. 3>a fun 
fipeä eläin ei ole hänen omanja, ei hän ole enemmän fiintpnptfään 
fen h°äamijeen. Ufein tapaa hoitajaSfa ihmeteltämää mälinpitämät= 
tömppttä ja fpmälti juurtunutta plenfatfetta faiffia eläimiä fohtaan; f e 
moi mielä muuttua röphfepbeffifin, fun h°äaja isännältä jaa nufp 
teitä joStafin h^olimattomuubeSta. pelosta on hänen paffo niin 
fauan f uin mahbolliSta jalata taubiu fohtauSta farjaSfa, joten tauti 
turhan päiten pääfee pahentumaan, ennenfun fitä rphbptään hoita= 
maan. 9Jleibän aifamme palmelijat eimät fitäpaitfi juuri fauan 
miihbp phbeSjä paifaSfa, maan muuttelemat mpötäänfä paifaSta toi= 
jeen. (Enimmän houfuttelemat puoleenfa ijot faupungit, joiSfa he 
ufeimmiten pian fofonaan mieraantumat fotieläinten hoiboSta. $un  
he eimät jiellä meneStp, rupeamat ho jälleen entijeen toimeenja, mutta
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o ro at tietenfin filloin entistään taitamattomampia. fftäin epäebullifiSfa 
olotpa et eläinten fatra^otto tule juuri olemaan fotoin fef)uttamalla 
faunalla.

®un mertaamme fitä hoitoa, minfä pienet maanmiljelijät ja 
muut mäl)empi'maraifet eläinten omistajat taubinfoVtaufpiSfa eläimiä 
leen antamat, fiiljen mitä ifoiSfa talleina ja nametoiSfa fäptetään, 
niin on ebellifillä fjoito paljoa parempi. PlftoneSti on oifein Uifut= 
tamaa funlla l)eibän juurta fäälimäifppttä ilmaifemaa fertomuStaan 
jo^tafin fairaubeSta, tal)i näl)bä fuinfa l)ellä§ti ja fmolellifeSti f)e 
fairaSta eläintä Voitelemat, Söaiffeimät feinot aina olefaan oifeita,
johtuen tietämättömppbeStä ja määrältä eläinraffaubeSta, ei fuitern 
faan f)9raää tahtoa puutu. STä̂ fä on eläimen omistaja itfe eläim 
tenpä Voitaja, V)än moi luottaa ainoaltaan itfeenfä ja f)än toimii aina 
fe tofiafia piimäinpä ebeSfä, että eläimen menettäminen on V^nen 
taloubelleen ifo ma^info, jota täptpp foettaa eStää faifin tamoin. 
häistä fpiStä ja fenfin tafia, että V<*n on eläimeenpä ppbämmelli= 
feSti fiintpnpt, on laihosta obottamattoman t̂)roät tuloffet.

3>oSpa ei fuurempien farjain omistaja foSfaan laiminlöifi ai= 
nafin ferran päimänä ja mieluimmin ruofinta=aifana fierrellä far= 
janfa afunnoiSfa tarfaStellen ja itfe malmoen termepSoloja! 3oS f)än 
nämä joSfuS Vuomaifi mäljemmän tppbpttämiffi, ei t)öinen pitäifi pä= 
ternittä fpittä hoitajaa fiitä fppttää, fillä fe juuri fpnnpttää taipumusta 
palaamaan jotafin, jofa moifi olla tarpeellista tietää. £äten f)pöbp= 
tettäifiin paljon eläinfairaSljoitoa.

§emoS= ja lef)mänVoitajaa maliteSfa, ei pitäifi enfimmäiStä pa= 
raSta ottaa Vanffimatta tietoja f)än<m mirreistään ja V e is tä  puo= 
listaan fefä termepbeStään. goS meillä on eläinten hoitaja,
niin on meillä fj^nm fairaanljoitajafin. ©e Vuomalaan fiitä, että 
f)än laSfee fairaan eläimen fptfpeStä, tefee piile peVmoifen tilan, tum 
lettaa, fufii, pefee ja pitää eläimen pmpärpStän puhtaana, antaa piile 
parasta fpöbä ja juoba, peittää pen lämpöfitlä peitteillä, ]6)t)tt)äilee 
ja pufjuttelee pitä pStämällipeSti, malmoo pen luona, jopa färfiifin 
pen fanSfa.

9tegner, kotieläinten Ijoitö. 3
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Uleilefitii diitnrnirrtöljoiöostii lit- nirmuimi-Jit tiirrhitt)hrr&rit.
@Iätnfatra !̂)Otbon tarkoitus oXifi filloin epäilemättä täpbellife§ti 

Saamutettu, futt kaikki, muut X)oito= ja parannuskeinot fuiu mitä 
ebellife^fä ou mainittu, jätettäisiin eläinlääkärin toimeffi. Sotutta t)el= 
po^ti pmmärrettämiStä fpiStä on fe kuitenkin mat)botonta. $äin= 
maatoin täptpp meibän pleig^oitoon lukea nfeita keinoja, jotka oikeat 
taan eimät fiit)en kuuluisi. Söoipipa niinkin Sattua, että eläinten 
omistajan on pakko täpbellifeSti tunkeutua eläinlääkärin alalle. Xämä 
f aa tapahtua kuitenkin ainoaltaan filloin, kun äkillifet taubinkok)taukfet 
omat kpfpmpkfeSfä, jolloin eläinlääkäriä ei aina moi tamata matkan 
pitnnben ja taubin ankarnnben takia, ©ikä fitäkään moi moittia, 
että eläinten omistaja ainakin näfjtämäSti lieminä taubinkotjtaukfiSfa 
takjtoo päimän tai parin katfaStaa tautia, ja fillä aikaa rpk)tpp tar= 
peellifiin toimenpiteisiin. £ämä on etenkin marattomammille anteeksi 
annettamaa. ©illoin on tärkeätä oSata rumeta oikealla lamalla tautia 
hoitamaan, ©itä marten tak)bommekin antaa Seuraamana muutamia 
nenmoja ja oSoitnkSia, mutta ainoaltaan niitä tapauksia marten, kun 
omistaja itSe rptjtpp tautia hoitamaan, kun eläinlääkäri jättää ojan 
tjoiboSta hänelle tai eritpifelle hoitajalle, ja kun hun armeluttamiSfa 
tapaukfiSfa on pakotettu omin päin toimimaan.

a) 'g p e i f t ä  t o i m e n p i t e i t ä  u t f x o n a i f i z f a  

m a m m o i s f a .

1 SBeftyaranmtS*
^prjähbpkfiin, menähbpkfiin, ajettumiin ja huutoihin omat 

kplmät mefil)anteet tamallifiSfa tapaukfiSfa eläinomiStajan tai hoitajan 
enSimmäijenä keinona, maikkei luottamus kplmään mefiparannukSeett
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oietaan mailan juuri. (Siro ät mpöStään tamallijeSti tulolfet ole 
loistamia, tun jauhetta ei ufeintaan afeteta oitealle paitalle eitä oi* 
fealla tatualla.

Qotta fplmä meji termeellijeSti maituttaiji, ei fe jaa olla 15  
aatetta lämpimämpää ja tulee jeu pitemmän aifaa ruaifuttaa fai* 
raajeeu ruumiin*ojaan, tamallijeSti 2 — 3 päituää. §automijella jiiS 
ei ole mitääu merfitpStä, tuallanfiu t m  jitä et tosiaan toimiteta 
jäännöllifeSti. paremmin, maiffei läheStään tppbpttämäSti, maituttaa 
märtä riepu, $un fplmällä .mebellä toetetaan jaaba tulehtunut oja 
jäähtymään, uiiu täptyp jii êrt tallaamatta juonta tylmää mettä läm* 
ntenueeu jijaau. £ämä tapahtuu jopimatla f)uuhbe*aStiatla, ejim. n. j. 
irrtyaattorilla, jola ou janalla ja fautjuletfulla maruStettu jäiliö. 
Söejijohto ou. paraS jäiliö; mutta luu tallien johbot omat tamallijeSti 
mäljäputtijia, tulee ajettaa niin, että putleu juuljurt moi tiertää pie* 
uemtttäu Ijanau. ^aupaSfa löptymä meSjinttyana u:o 5 on tähän 
tarloituljeen l)pmin jopima; puuhana on helpompi, mutta mäljemmin 
feStämä. jan aan  liinnitetään lettu, Jonia poittimitan tulee olla 
1,5 jm; punainen lausutettu on lujin*). Setin jof)betaan h itasta  
lipeään ruumiin*ojaan, tamallijimmin jaltaan, ja jityen lettua ojaan, 
jota on jibottu jalan pmpäri, teilataan pieniä reitiä, joilta meji 
muotaa lipeään paittaan. -iUtiSfä mejijo^toa ei ole, moi fäiliötji 
läpttää paloöljpaStian puoliStoa p. m. Alareunaan äimän pohjan 
pläpuolelle laimetaan reitä, johon h<*na tierretään. Säiliö afetetaan 
lauhoille eläimen pläpuolelle ja täytetään, tun meji rupeaa loppu* 
maan. @i ole tarpeellista laSfea lettuun niin paljon mettä, että
je jiitä ruiStuaa, maan meben tulee ot)ueSti juosta tulehtumaan. 
Ajettuman pmpäri moi fitoa ptjintertaiSta h<*Somaatetta johtamaan 
mettä toto ajettumaan. Ujommille ajettumille (ejim. tun pää on 
ajettunut) johbetaan mettä ajettuman mutaijella liinaijella maatteella.

KeSleptpmätön mebenmirtauS on tylmämejiparannutfen jopimin 
teino, jitä on mpöSfin imotea h°^aa- ®i täpbelleen niin tyty^ä,

*) Siian talliS ntuSta lettu on jätetty ntainitjematta.
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mutta tummintin t^min täptännöllinen, jo§ fe ottein t>otbetaan, on 
lumi= tai jääpu^fi. $u3fi tulee ppgtpfuorilla ompeluilla jataa lotc= 
toikin, jotteimät jääpalafet folu phteen fafaan. $u§fia ei faa fuo  ̂
rahtaan ajettumalle fitoa. $un jääpu^fia täptetään efim. voucfyi& 
nimelelle, fibotaan fe leseillä nauhoilla etupolmeu ja tintun plä= 
puolelle ja tulee ftig lepäämään muohtenimelen päällä olematta 
fii^en fuora^taan fibottuna. $u§fta tietpgti täytetään fitä mpöten 
luu jäät fulamat, ja on parempi färteä jääpalat pienitfi fetä ufeam= 
min täpttää pu§fi. ©iten fe paremmin mntantnn ajettuman päälle 
eitä fitä niin paljon paina.

$amiomammoi§fa täytetään Ijaubetta ofittain jäät)bpttämään, 
ofittain farmea pehmittämään, mintuin jotainen tietänee felittämättäfin. 
Söettä tulee muuttaa jota päiroä ja fen tulee pitää tamiornnnnn plä= 
puolelle, $amiotulehbutfi§fa on tummintin roefimirta ebullifempi. 
2öäl)emmän tehottaat omat totutetut pehtut. $err alfaan hplättämää 
on lehmän lannan fäpttäminen hauteetfi. ^uhtauäperiaate ei toetaan 
faa f allia meibän tautien parannu^teinotfi täpttämään Iitaa, ja eläi= 
men omistajan tulee luottaa fiihen fotemutfeen, että moifet teinot 
omat ufeimmigfa tapauffi^fa mahingotfi. Silitä lantaan tulee, niin 
fen ammoniatin pitoifuu^ maituttaa mahingollifegti farmitamioon. 
Söihboin ei faa unohtaa, että aina fun tamioon täptetään mefipa= 
rannalta, tulee h^^oa fiihen heti jälfeenpäin jotatin ra§ma=ainetta, 
mieluimmin mafeliinia.

SJiitloin mefiparannuffen tartoitutfena on mahmfötaa hermostoa 
ja liha^rafennu^ta, tulee tplmän meben Iphemmän ajan moimattaana 
fuihfuna juonta fairaalle ruumiimofalle. *)3ieni palorui^tu on tä§fä 
fuhtee^fa hpmin täptännöllinen. ©uilftututfen jälteen ppphitään enin 
mefi poi§, ja, jo§ mahbollteta, jaloitellaan eläintä heti fen perältä. 
SJtutta emme fehoittaifi eläimen omistajaa omin päin toimittamaan 
tämmöistä fuihtutugta, etentin to§ta hän harwoin moi päättää, mil  ̂
loin fitä on täptettämä.

§pmin täptännöllinen ja eläinhoibo^fa ufein täptettp mefiparam 
nu^feino on fortea lämmittätoa fääre* ©e maituttaa erinomaifen
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tjpmin, mutta malitettamaiti on rafymaalta niin perin mäihän luotta  ̂
muita tä^ärt feinoon. $oitean lämmittämän fääreen maifutuffet 
omat Ipljpeiti mainittuna feuraamat: meren fulfu tafoittuu, !nn pinta= 
puolella olemat merifuonet laajentumat, niin että meri pääfee niihin 
ajautumaan, jottei fe fofoonnu ruumiin fifäofiin; folujen toiminta ja 
imemiifpfp enenee. $oiteaa lämmittämää fäärettä fopii fiii fäpttää 
ta x i l la  mammoina, joilta pljtämittainen mefifuiputui joltifeitifin 
on mäljentänpt f)eltppttä ja lämpöä, mutta joiifa ajettuma mielä on 
jäljellä, fiii il)o=, liljat, jänne=, nimel= ja lumajettumiifa. 28an= 
Ijempiinfin ajettumiin maifuttaa foitea lämmittämä fääre termeel= 
lifeiti, jatoittelemifen ja hieronnan pfjtepbeifä. £ämä fääre on mielä 
f)pmä paifeenfppfptpi=feino.

$ääreeffi fäptetään pettämän tai liinamaatetta ja joi niin 
halutaan, mielä lifäffi palanen mafyafangaita tai 4aftia. kääreet 
tefybään ufeimmiten liian lemeät. Semeää fäärettä ei jaa tiimiiiti 
ifjoon fiinni' ja etenfin eri paffuifia ruumiinofia fäärieifä on fe epä= 
fäptännöllinen. (Sopimin lemepi on 6 — 7 fm; pituus riippuu tietpiti 
fairaan paifan laajuubeita. kääreen toifeen päähän ommellaan faffi 
20 fm pituiita fibenautjaa.

Ajatellaanpa efim. että on pantama fortea lämmittämä fääre 
fjemofen ajettuneelle etummaifelle fäärelle. ^ellamafääre laitetaan 
fplmäifä mebeifä, mäännetään, fierretään fofoon naut)apääitä alfaen 
ja fääriminen aljetaan muoljiinimeleitä ja jatfetaan fierteifeiti plöi= 
päin, niin että feuraama ferroi aina folmanneffi ofaffi peittää ebel= 
lifen. $ääre mebetään jotenfin lujalle ja fäännetään parilla ferrof= 
fella, jotta ulfopuoli tulee fifäänpäin, joten fibe paremmin ppfpp pai= 
loiltaan. $ääre fibotaan potmen alta naudoilla fiinni. (Samalla 
tamalla fääritään fuima miltafääre ebellifen päälle, niin että fe täp= 
bellifeiti peittää märän fääreen. Qoi tallotaan panna mal)atafti= 
palanen, afetetaan fe molempien fääreiben nmliin. (SHeimät fääri= 
luun ja tafapuotella olemien jänteiben mälifet uurteet ole tafoittuneet, 
niin täytetään ne mebeifä laitetuilla ja mäännetpitlä tappuroitta.
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£ätä fibettä muutetaan jota tolmaS tunti. $m t fe on tornin 
paitoinaan, tarmitfee main poistaa päätlimmäinen tääre ja toStuttaa 
fifempää, jota ei faa tuimaa. SamallifeSti poistetaan fibe pötfi, jottei 
tarmitfe pelätä fiitä ihoon tulehbuSta feuraaman.

kosteaa lämmittämää täärettä fäptetään enin jaloille, mutta 
muille ruumiinofille mpöStin, mintuin päähän, taulaan p. m. ©en 
afettamifetfi päähän maabitaan eritpinen taito, jonta tät)ben täSfä 
emme terro fiitä. kaulaan tääritään fibe rintaa tohti; täärimifen 
tulee näet aina tapahtua merentulfmteStuStaa, fpbäntä tohti. ©em 
täl)ben aljettiinlin tääriminen muotjiSnimeleStä ja lopetettiin etupol= 
meen. kaulaan täptettämien tääreiben tulee olla äSten terrottuja 
lemeämmät. 9kntatet)än ja matfan tääreitfi on mebeSfä faStettu, 
mäännettp latana täptännöllifin. ©e fiinnitetään lujasti ja ommellaan 
totoon feltärangan totaalia, päällepäin afetetaan millapeitteitä, jotta 
tulee tiinmSti fiinnittää, niin ettei ilma pääfe fääreen mäliin.

2♦ hieronta.

hierontaahan täptetään tanfan feSten fy ym n  pleifeSti. (§läin= 
fairaStjoiboSfa tulee tämä parannuSteino tuitentin h<*rmemmin tpfp= 
mptfeen; ei fiitä fppStä, ettei fiitä olifi armonfa eläintentin tauteihin 
nähben, maan fentähben, että fe on epämutama, maatii teStämppttä, 
tärfimällifppttä ja paljon ruumiillista moimaa hierojalta, ©en tätiä 
luottaa fairaanhoitaja ainatin maalla, enemmän moiteihin ja lini= 
mentteihin tuin hierontaan, jota maituttaa nähtämäSti mähemmän. 
3 a  tummintin h ^  joSfuS eläintä tietämättäänfin hieroo. Omathan 
nim. hakaan eläimen pihistäm inen, mummiin hierominen oltifää= 
reellä ja rohtojen fifään hierominen jontinlaiSta hierontaa.

Upfeerien heposten hoitaja on tähän parannustapaan tottm 
neeinpi, h^n täpttää fitä paraaStaan ariStelemattomia, rumentamia 
ajettumia ja paifeita poistamaan, niintuin manhoja jännetulehbutfia, 
mefituhluja, luuliitoja p. m.
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Mieluimmin hierotaan kuimin käjin kuimaa ihoa. kaikki käji= 
temput tapahtumat jybäntä kohti, jiiS jaloina alhaalta ylöspäin. 3öa  ̂
nuttelemijella y. m. tulee enfin pehmittää ja poistaa komettuman 
päällySpuoli, ennenkuin alempaan moi käjikfi käybä. hieromista toi* 
mitetaan terran tai taljbeSti päimäätt noin neljännestunnin ai ta ter= 
rallaan, ja on h^omijen ohella ebulliSta täyttää jaloittelemiSta fefä 
kosteaa lämmittämää käärettä. 3oS harottuun paikkaan jyntyiji h<*a= 
moja, lakataan haromasta, kunnes ne paranemat. öuuliitojen hohta= 
fimellä harominen, fitfi kun meri rupeaa muotamaan, on eläinräät= 
täystä, eimätkä ne filti katoa.

3. «gmatoianljoito*
$aikenlaatuijet hoamat maatimat erinomaijen huolellijen hoibon, 

ja kotieläinten „ pienten hoamain" fuhteen on muiStettama, ettei niit= 
tenkään hoitoa faa laiminlyöbä. (Eläimillekin moi toijinaan mähä= 
pätöijen näköinen fyaavoa tuottaa kuoleman.

Olemme ennen jo maininneet puhtauben oleman moimattaan 
juojan bakteereita maStaan, ja etenkin hcmmainparantamifeSja on puh= 
tantta noubattaminen. härnää tanSja yhteybeSfä täytyy meibän huo= 
maattaa niin kummallifelta kuin fe kuuluukin, että mirtfa on likai= 
juntta, jolla jiiS ei ole mitään tekemistä parannuStaibon tanSja. 
£äm ä olkoon janottu fen takia, että hytättäijiin je yleinen paha tapa 
täyttää haamain hoitoon ihmijen mirtjaa.

jääm äin hoito ei ole mikään ykftnkertainen ajia. ©entähben 
tahtoijimmekin kehoittaa jymempiin ja juurempiin haatt)oihin oina 
käyttämään ajian tunteman apua. Milloin on fyytä epäillä tabikon, 
heinähangon tahi muun jemmoijen ajeen tekemää piStohaamaa, on 
ammattimiehen apu mielä tärkeämpi.

$un haa^ an ympärillä olemat karmat on leikattu pois, peS= 
tään lika ja märkärumet pois puhtailla tappuroilla ja lämpimällä 
mebellä. kaikki on tek)tämä puhtaalla ja kemeällä käbellä, jillä kuta
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mäljemmän paatua maimaantuu, fitä pitemmin fe paranee, ©tentin 
tulee matoa merenmuotoa. 9Jtärän poistettua, otatfumme näet, ettei 
kaarnasta tamallifuuben mutaan parina päimänä ole mälitettp, ja 
fun kaarna näpttää puhtaalta ja tuoreelta, täptetään fiihen neumot* 
tuja t)aamaläätfeitä. SöereffiSfä haamoiSfa pestään main pmpäriStöt ja 
haamaläätetiä täptetään fuoraStaan, ellei Iitaa ole joutunut kaarnaan.

h illo in  l^aamalääfe on nestemäistä, moi fitä joto ruiSfuttaa 
tahi malella laamaan. ©bellifeSfä tapautfeSfa täptetään taupaSfa 
löptpmiä tinaifia tai tautfufia (n. f. palloruiStuja) tjaamaruiStuja ja 
mältetään lafifia. DtuiSfutuS tulee tehbä maromaSti, ellei ole tartoi= 
tuffena faattaa nestettä fpmälle aufomatiehpeefeen. Muistun nenä 
ei jaa maituttaa merenmuotoa.

©pmiin, rurtfaaSti märtää muotamiin l)aamoil)in tai ^aamoit= 
tumiin, on Ijuul)be=aStia fopimin. (Sillä moitetaan aitaa ja moibaan 
paremmin tuin ruiStulla järjestää Ijaamaläätteen lähtönopeutta. 
£mut)be>aStia on fitä paitfi tjuoteampi tuin faman (1 litran) metoinen 
ruiSfu, ja fitä moi ufeammiSfa tapauffifa täpttää. 4iiin on efim. 
fitä fopimampi fäpttää fiittimen, emättimen ja peräfuolen haamoiSfa. 
©iinä on metallinen, mieluimmin finttilempiStä teljtp fäiliö, josta 
lähtee meetrin pituinen, mieluimmin punainen lettu. Settun tärti 
on tinainen, (ei lafinen). 3h m^ len tarpeitfi aiottua, taupaSfa löp= 
tpmää huuhturia fopii hproitt tähän tartoitutfeen täpttää. $un huulp 
be^aStia on haaröalääffeellä täptettp, ojennetaan lettun tärti h^amaa 
tohti, tai pannaan haaraa^e^ eefeen ia huu^ e=a3tiaa tohottamalla 
faabaan neSte juotfemaan haarojan fitä tomemmin, tuta plemmäS fe 
nostetaan.

SDfötä pefun, ruiSteen tai malelemifen uubiStamifeen tulee, i)uo= 
mautettatoon, että tuta runfaampi märänmuoto on, fitä ufeammin 
tulee niitä uubiStaa, pefua tamallifeSti main terran päimäSfä. $uta 
enemmän märänmuoto mähenee, fitä harmemmin htxamaa tulee peStä, 
fillä phtämittaifet pefemifet p. m. miimpttämät haaran paranemista, 
laamanhoito on ufeimmiten maimaloiSta ja tärfimpStä toettelemaa 
tpötä, jota maatii fuurta huolellifuutta ja pmmärtämäifppttä. <Sem
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täf)ben ei fitä muutamiSfa tapauffiSfa eläimen omistaja moifaan itfe 
toimittaa.

^intapuolijet, enemmän tal)i mäf)emmän leminneet tyof)aamat, 
omat pleenjä peipot hoitaa. Cityin fäptetään meneStyffeHä pefua 
lämpimällä fuomamebeHä faabaffeen fyaamanpittnan puljtaaffi, fun 
farmat enfin on tarfoin poistettu, h illo in  fyaaman pinta on tyhmin 
rupinen, jätetään fuomanmaafyto fityen noin puoleffi tunniffi, emtem= 
min fuin fäpbään fityen fäfiffi lifaifiEa fpnfillä. (Sitten fjmtybotaan 
faiffi juopa fyuoleEifeSti pois, ja npt on Raatoa malmiS lääfittä= 
mäffi. $oS fuin tin  fäp päinfä, on fjaaman pinta fiteellä peitettämä. 
(Sitominen toimitetaan tamattifeSti fiten, että Ijaaman päälle pannaan 
pehmeää, imemää fibeainetta, tamattifeSti pufjbaSta, antifeptiSta putm 
pulia ja fen päälle fääritään puf)baS, fuima pellama= tai fampriffi= 
fääre. Suojaffi färpäfiä maStaan pannaan femeä, ol)ut pellamapeite, 
jofa fopimatta tamalla fiinnitetään.

laam an parantuminen riippuu pääafiattifeSti faljbeSta mai= 
futtimeSta: pufjtaubeSta ja lemoSta, ja lumun lopuffi mainitfemme 
ebettiStä malaifeman efimerfin. @i ole enfinlään IjarminaiSta, että 
eläinlääkäri futfutaan pernojen luo, jofa peltotyönä Ollenaan on ru= 
toennut äffiä ontumaan. (Eläinten omistaja luulee tamattifeSti fen 
jalan nprjäf)täneen tai menäfjtäneen. SutfieSfa näpttää, ettei eläin 
moi tuSfin oEenfaan nojata jalalle, jofa on turmoffiSfa finttuun tai 
etupolmeen faaffa. 5fjettuma on nouSjut muutamiSfa tunneiSfa, ja 
tarfoin fatfetteSja juomaa ufein famioruunuSfa tai pletnpänä ttyben 
tai ufeampia kaarnoja, jotfa monasti omat niin pieniä, että niitä 
jaa etfimättä etfiä. $fte moimat olla lafipalan tai rautalangan^ 
pätfän piStämiä ja omat fitten faaStuneet. $un fjaama f)pmin puty 
biStetaan ja fjoibetaan jollafin fjaamalääffeettä ja fiteellä, näfee omiS= 
taja fjemofenfa jo feuraamana päimänä melfein parantuneena, ja 
filloin !)än maSta uSfoo pieniEäfin laamoilla oleman niin juuria 
maifutuffia.
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4* Sääffcen ihoon hierominen, koiteleminen t). m.
linimentit ja mälemät rooiteet tulee, joS mieli niiltä ^ötgä  

olla, h it t iä  ih°°n eilä main pinnalle moibella. karmat leikataan 
pois, ja moibetta hierotaan 1 0 — 20 minuutin aila formilla i^oon. 
3oS formiSfa on laamoja tai muutoin ei ta^bo marmnnben muolfi 
moibetta paljain formin läfitellä, moi läteenfä metää manaan ^a n 
eittaan  tai hieroa maatetillulla. $m t hierottu pailla ajettuu tahi jäi- 
leenpäin lomaSti miSmottuu, on hierominen hornin toimitettu. £ulee 
muistaa, että hemonen, mälemän moiteen ihoon hierottua, fibotaan 
Iphpelle ja annetaan fiten feiStä enfimmäifen pön, joS fe nimittäin 
moi ulottua hierottua pajllaa nuolemaan, £ämän moi mpöSlin,
mailla ei niin marmaSti, eStää luonolopalla tai femmoifella puu= 
lepillä, jota läptetään loimen pnrelfimifen eStämifelfi. ^antaelä^ 
mille moi joSluS olla tarpeellista fitoa pellamainen tillin hierotulle 
pailalle, estämään falman hierantnmiSta termeefeen, hienompihipiäifeen 
ruumiimofaan efim. utareifiin. O n  fitälin mniStettama, että moiteen 
mailuttamaSta ihotulef)bulfeSta muotama erottuma juolfee alaspäin 
ja mie mnlanaan ojan moiteeSta. QoS fe pääfee jnolfemaan mäl)ä= 
larmaifeen ihoon, fpnnpttää fe tnlehbnSta ja hactmoittumia, joista 
moi paljonlin haittaa olla. £ämän moi luitenlin helposti eStää fiten, 
että hierotun pailan alapuoleen moibellaan jotalin raSma=ainetta.

O n  fangen tärleää, että fairaanhoitaja tarloin erottaa läfitteet 
„hieroa ihoon" ja „moibella". $un ihoon hierominen tarloittaa tn= 
lehbnlfen fpnnpttämiStä, niin koitelentifen pääafiallifena tarloitnlfena 
on, paitfi marfinaiSta parantamaa mailntnSta, mpöS fnojella ilman 
mailntnlfilta, eStää hmh^rittamiSta ihosta, pehmittää fitä ja mähentää 
tulehtuneen elimen tnSlalliSta liintepttä. Näljän tarloitnlfeen läptetään 
liemiä moiteita ja linimenttejä ja moibellaan niitä paljain formin; 
ohut moibelerroS on äimän riittämä.
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lämpöifellä mebellä. $un rumet omat fuiraat, eitä alla ole paamoitt 
tumia, moi ne parjaamalla poistaa.

päältä fimelentinen ja {astuttaminen tepbään tamallifella 
mefimärifimettimellä ja pefmfienellä tai pumpulitufolla. S e  ei maa= 
tirte läpempää felitpStä. S itä fäptetään paamaparamtuffeSfa, p. m.

SilmätaubeiSfa määrätään ufein lääffeitä filmään tipntetta= 
maffi. £iputuS tapaptnn Ipppellä lafiputfella (pipetillä), jonfa toife^fa 
pääSfä on lijppt, pläpääStä fnljettn fautfuletfu. $äpttäeSfä puristetaan 
lettua peufalofla ja etuformella, putti laSfetaan roptopnlloon ja per= 
jetään lettua puristamasta, jolloin neSte noufee putfeen. Söafemman 
fäben peufalolla ja etuformeHa erotetaan filmäluomet ja lafiputfen 
färfi fuunnataan niin läpelle utfoRuoliSta filmäfulmaa, että lettua 
puriStaeSfa lääfe menee filmäluomen alle. ©ifean fäben joutilailla 
farmilla ja fäben nlforennalla estetään eläintä äfillifellä liitteellä 
mapingoittamaSta filmää lafiputfen färfeen. ^IpteefiSta fpllä f aa —  
joS maan taptoo —  lääffeen tippapulloSfa, jota tofin on lafipntfea 
pinfan fatliimpi, mutta bn fitä paljon parempi, fnn fen fanSfa ei 
ole filmän mapingoittumifen maaraa. £ippamääränftn moi fiinä 
laSfea ja* lääfe fäilpp fiinä paremmin puptaana.

^anpelmien (pnlmerien) filmään Rupattaminen tapaptnn 
panpenfpnän ontolla ojalla, tapi fäärimällä paperia pntfeffi. £ätä 
faStetaan pulmeriSfa, filmäluomet amataan ja putmeri pnpalletaan 
äffiä filmään. Rupattamalla moi janpemaifia paamalääffeitäfin paa= 
maan panna.

b) ^ t e i f i ä  t o i m e n p i t e i t ä  (tfäffiftsfä tauöctefa. 
1. Sääffeen antaminen eläimelle.

Päätteen antaminen fifälle on ufein eläimen poitajan afta, 
fillä ppmin parmoja lääffeitä fipeä eläin fittään ottanee, jota muutoin
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fpdä olifi mufarainta. ©edaifet lääffeet oraat jofo hajuttomia ja 
mauttomia tai fuolalta maistumia. £>eraofide piriStedään jauhelma 
fauroide, jotta foStutetaan, joS jauhelma on tuimaa ja hienoa, jotta 
fe tarttuifi to^teifiin taatoihin ja tulifi niitten fanSfa niedpffi. 9Jluu= 
tamat lääfteet liotetaan juomaraeteen. £>prain tärteää on, että eläu 
men hoitaja ottaa tartan felon, mitä teinoa midoinfin on fäptettäraä, 
fidä löptpp fenfinlaifia jauhelmia, joita ei faa antaa rehuide ripiS  ̂
tettpinä. £araadiSta on, että lääte fefoitetaan ruisjauhoista ja rae= 
beStä teljtppn ohueen tattinaan, jota parhaiten annetaan eritpifedä 
foneeda. £ätä faupaSfa löptpraää tonetta ei ole tarrat eriffeen fe= 
littää, fidä f en fäpttämiSfeino on itfeStään felraä. $ ä ä  pibetään 
raaafafuoraSfa afemtoSfa ja täätteen antaja pistää raafemman täben 
heraofen oiteaan fuupieleen, ottaa tiinni tieten etuofaSta ja raetää fen 
uloS. Difeada täbedä tpönnetään totelo taifinapadoineen fauraaS
fielenfantaan, jotta pallo folahtaa nieluun, tun toneen mäntä äitiä 
tpönnetään tiinni. Xätä tehbeSfä tairautetaan päätä htufan alaSpäim 
fidä päätä plöSpäin pibedeSfä eläin ei moi niedä. $adon joubuttua 
nieluun on eläin patotettu nielemään fen. Ollutta joS fieli on fen 
faattanut hampaiben mätiin, palotetaan eläin puretfimaan tpöntämädä 
pari formea fuupieliin. hoitajan tulee tartoin pitää fdmädä, että 
eläin tobeda nielee padon, fairaS eläin tun on ufein niin raiefaS, 
että pitää fen fuuSfaan, furateS hoitaja on mennpt tiehenfä ja fitten 
pubottaa fen heti pois.

(Sltei ole faatarailla eritpiStä antotonetta, annetaan lääte tai- 
finapadoSfa lastan arauda. $ ä ä  pibetään raaafafuoraSfa, tieli 
raebetään uloS fuuSta, lääffeedä raaruStettu laSta tpönnetään etäi= 
men fuuhun ja lääte ppphfäiStään tielentantaan. ©iden laitetaan 
fieli irti, päätä pibetään raietä hetftfen raaafafuoraSfa afennoSfa ja 
ppphitään forntida tieltä nielua tohti, jottei elän tpöntäifi lääfettä 
pois fuuStaan.

Nautaeläimet eiraät ole raarfin niin tarfat lääfteitten fuhteen 
tuin he™ofet. Niiniin raäferaäSti h<*iferaia lääffeitä tuin pui)biSta= 
matonta farboolihappoa, moi raähitellen faaba niitä ottamaan raapa=
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e t̂oife t̂t. 9Jlutta niiben ruoanfulatu§clinten omttuifen ratenteen ja 
tpögtentelptaman tätiä annetaan la itt i  lääffeet nautaeläimille juot= 
femagfa muobogfa, tat)i limaifeen juomaan fetoitettuina. 2lntae3fa 
täytetään pulloa; litran pullo on erinomaifen fomeliag ja maromau 
fuuben tätiä moi taulaan fiertää purjelautaa. Antaminen tapahtuu 
fiten, että hoitaja, ellei t)änetlä ole apulailta, ajettuu eläimen oitealle 
puolelle, panee mafemman täjimartenja farmien taatje jcf formet ma= 
fempaan juupieleen. Oitealla lähellä panee t)än fitten pullon taulan 
oifeaan juupieleen ja taataa liuolta pieninä fiemautftöfa eläimen 
juutun. SUtuutamigfa tapautfiäja tulee enfin antaa puhba^ta mettä, 
pää^tätjeen marmuuteen jiitä, että eläin moi niellä, jillä lääfe muu= 
toin juotjee teu^foitjin ja moi jaattaa elämelle tuoleman. SUiin on 
laita ejim. poitimatuumeegfa, jogja turttu pian rampeutuu.

(Sioille jaa läätteen part)aiben jojeen muobo^ja, jota pum 
laatalla pppl)äi§tään tielelle; Jarmoin tämä fummintin apulaifetta 
onnistuu *).

Säätfeiben fifaän hengittämiltä täytetään hengityselimien 
taubeiSfa. Otetaan jopimaan astiaan tolme litraa liehumaa mettä, 
faabetaan jiihen määrätpt läätteet ja pannaan pinnalle oltitufto. 
(Sitten ajetetaan aU ia  eläimen tuonon alle. johtamaan t)öpn)jä 
plö3 päin, moi antaa apulaifen pitää pt)t)l^etiinaa astian reunan ja 
tuonon mälillä. 2l3tiaa ei jaa panna eläimen taulaan. §engittä= 
mistä faa teStää aina 1 5 — 20 minuuttia terrallaan.

SPeräruiSteellatin moi eläimen ruumiifeen läätteitä jaattaa, 
tästä tuonempana enemmän. SUtuut teinot tulee jättää ammattimiehelle.

*) Sftiintuin lufija jo lienee huomannut, ei täSfä ttrjafeSfa ole mai^ 
nittu mitään toiran ĥ iboöta fairaaSfa tilaaja, $un tämä kotieläin elää 
äimän erilaifiöfa oloiSfa tuin loifet, niin moitaneettn jen pleiStä jairaS= 
hoitomppia parhaiten täjiteHä eritpifeSfä tirjaSfa.
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2* SöeftyarannuS, kietominen nt.
©ifällifiSfä taubeiSfalin läptetään ebellä mainittuja mefipa= 

rannuSleinoja. (Sfim. phtämittaiSta mefifuihlutuSta luumetaubeiSfa, 
tylmää rpöpppä hermotoiminnan mäl)entymifeSfä ja rampeutumifiSfa, 
toSteaa läntmittämää läärettä lurllulatarreiSfa, roatfa= ja fuo!ituleh; 
buffe^fa, ähtySfä p. m. 2öefit)öprpjen hengittämiltä täytetään ufein 
plfiStään hengityselinten latarreiSfa. SJtitä ebellä näistä leinoiSta on 
fanottu, tulee täSfälin noubattaa.

hoitajan nfein läptettämä parannuSleino on ^etätniSfe* ©itä 
läptetään jolo läälleillä tahi lääneittä, ruoanfutatuSelinten taubeiSfa 
tai ufeita muita tauteja poistamaan, felä filloin luu eläin on lple= 
nemäton luonnollifella tamalla ruolaa nauttimaan. £ät)än tarpeefeen 
on hnuhbe^aStia fomeliain, fen tulee lumminfin olla ebellä lerrottua 
fuurempi, eli noin 8 — 10 litran metoinen. Öetlun, jota lähtee pot)= 
jatt leSleltä, tulee olla 2,5 fm laajuifen ja päättyä noin 25 fm pi= 
tuifeen tinafeen tai meSfinlifeen lärleen. $un huuf)be=aStia on me= 
bellä täptettp, moibellaan lärli raSma=aineella, efim. puunöljpllä ja 
työnnetään lolo pituubeltaan peräfuoleen. (Sitten nostetaan hmtybe; 
astiaa, jolloin mefi juolfee peräfuoleen.

Nlilloin peräruiSleen tarloitulfena on pehmittää ulosteita ja 
fiten cbiStää niitten poistumista ruumiista, tulee meben olla läm= 
mintä, noin 35  °, ja fitä tulee pibättää fifällä niin lauman luin 
fuinlin. pernojen häntää painetaan fen talia lomaSti peräfuolen 
aulloa maStaan ja eläintä talutetaan h^fen* Nautaeläimiä pai= 
netaan läfillä lujasti lanteiden lohbalta, joten fellä painuu, ©ppnä 

•fityen, etteimät hoitajan telemät lämpöifet peräruiSleet ufeinlaan juuri 
mitään mailuta, on ofalfi liian raähäinen mefimäärä, ofalfi fe ettei 
mefi faa tarpeelfi lauman mailuttaa.

$un ruiSleella tahbotaan fuoleen mailuttaa, läptetään tylmää 
mettä, noin 1 5 °  ja Iplmempäälin. ©e elmpttää fuolen toimintaa 
ja ebiStää lannan ja laafujen ulostusta. NljlpSfä ja puhalluStaubiSfa
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tulee fiiS fplmää roettä mieluimmin fäpttää ja pptepbeSfä liiffumifen 
fanSfa. $plmä peräruiSfe alentaa mpöSfin lämpöä fuumeeSfa, mutta 
fitä tulee ufein uubiStaa, fun fe ruumiin lämmöltä pian lämpiää. 
$pfpSjä tulee alfaa ppbellä tai parilla lämpimällä peränneellä , ja 
niiben maifutuffeSta puolimatta jatfaa fplntillä. ^eräruiSfeen fäpt= 
tämiStä ei ole tarmiS enfinfään pelätä, fillä fe on täpbellifeSti ma= 
pingoittamatonta.

§uitpbe=aStian puutteeSfa moipi äimän ppmin fäpttää pientä 
paloruiSfua (aSfuranSfiruiSfua), fun main fitä pmmärtää poitaa 
maromaSti. SJluut peräruiSfut omat enemmän tai mäpemmän fome= 
liaat. $erraSfaan felpaamaton on faupaSfa löptpmä puofea läffi= 
ruiSfu terämine färfineen.

$un peräruiSfeella tapbotaan faattaa lääffeitä ruumiifeen, tulee 
peräfuoli enfin tamallifella ruiSfeella pupbiStaa. £ääfe liuotetaan 
meteen ja lauletaan mäpin erin fuoleett. Sam a on n. f. ramitfe  ̂
mien peräruiSfeiben laita, joiSfa nesteenä on maitoa, mäfirepulientä, 
peinäpaube=mettä j. m. f.

$opbun ja emättimen pmtptominen, jota määrätään jälfeiS= 
ten jäämifen ja poifimifen perältä, märän muoboSfa emättimestä 
p. m., tapaptuu famoilla Ioneilla ja famain opjeiben mufaan fuin 
peräruiSfefin.

h ieron ta  on erinomaifen maifuttamaa matfan ja fuolten 
umpitaubeiSfa ja fäpmiStiloiSfa. karmat pernojen omistajat laimin* 
Ipömät pieroa äpfpä fairaStaman pernojen matfaa olfitufolla, mutta 
faiffi eimät fiinä oifein menettele. 3»oS fupeita ja rintafepää po= 
täistään ainoastaan Ipppeen ja äffiä, ei fe juuri mitään maifuta. 
Olfituffoa tulee painaa tanafaSti ja pieroa pitfäSfä faareSfa fplfiä 
pitfin matfan alle.

^autaeläimillefin on pieronta ppöbpfft muutamiSfa taubeiSfa, 
niinfuin pötfin meltoStumifeSfa ja liiallifeSfa täpttpmifeSfä, fataferran 
untmeSfa ja pupalluStaubiSfa. S itä tulifi ufeammin fäpttää fuin 
pleenfä on tapana. §ieroeSfa ajettuu mieS molemmin puolin eläintä, 
jonfa etupuoli pupalluStaubiSfa afetetaan plemmä, ja fupeita pierotaan
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nprtillä. 3Tä̂ fä taubiSfa painetaan molemmilla lämmenillä eläimen 
mafenta tplteä, fillä taafujen pljtämittainen paineleminen täSfä on 
tjpmätfi. SftäiSfätin tapaulfiSfa on jaloitteleminen jälteenpäin mält' 
tämätöntä.

SJhuStutettaloon roielä hieronnan merlitplfeStä, milloin ruu= 
miinlämpö fifälliSten tantien talia on epätafaifeSti jalautunut. 91äiSfä 
tapaulfiSfa ^erotaan toto ruumista ollitulolla, jotta meri ajautuu 
iljoon. £ämä tpö maatii mallantin poitimatuumeeSfa moimaa ja 
feStämppttä, eitä f e fittentään aina auta.

(Priiistä iihiUilHitii tunhi 11 I;-ftsta itt niilUMl in li m m lii li* ».tn l|Uiitor.tit.
Jarmoin on eläinten omistajan tarmiS miippmättä omin päin 

rpt)tpä parantamaan eläintauteja, fillä fjarmat taubit antamat fpptä 
pelätä fuoleman feuraaman muutamien tuntien tulueSfa.

2)tfi tällaifia tauteja on fummintin puuSfainen )mIjaÄuS= 
tauti, mantja tuttu faitilte nautaeläinten omistajille, $un taafuja 
tjpmin nopeasti muoboStuu pötfiSfä ja ne ut)taamat muutamiSfa 
ntinuuteiSfa tutefybuttaa eläimen, niin on patio fiit)en miippmättä 
fäpbä täfiffi. peippo on läjittää, että maara on ol)i, niin pian tun 
taafut faabaan uloS. 2linoa teino fiiljen on rei’än pistäminen pötfiin. 
Söatfaputlilla ja muilla teinoilla futataan main tallista aitaa. $iSto 
tet)bään n. f. putfipiStimellä. Oitealla lähellä pistetään ätfiä ma= 
fempaan tupeefeen fäbenlemepben merran lonfan ulfopuolifen t)aa= 
raiteen etupuolelle ja pibetään fifään piStettäiSfä oiteaa etupolmea
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fohti fuunnattuna. (Sitten metäiStään terä uloS ja mafemmatta fäbellä 
pibellään putfea l^aatiaSfö, niin että faafu pääfee fen läpi mirtaa= 
maan uloS. putfea pibetään fitten fmomaSfa, funtteS faafujen muo= 
boStuminen laffaa. ^utfipiSthnen puutteeSfa täytetään terämää meistä; 
moni eläin on näin fuolemaSta pelastettu.

@i ole janottu, että faafu aina on mapaanä tel)utt päällä, 
maan moi fe myöSfin olla fiihen yhtäläifeSti fefoittuneena. £ämä 
puhalluStaubin muoto on Ijarminaifempi ja tamallifeSti pitempi=aifai= 
nen, mutta fiinäfin moi joSfuS fuotema pian feurata. (Slleimät fiiS 
tamallifet feinot auta, joltaifia omat jaloitteleminen maStamäfeen, oifi' 
fibe fuuSfa, fylmät fääreet matfan ympärillä, fylmät peräruiSfeet ja 
hieronta, maan eläin pullistumistaan pullistuu, niin on pötfiin pisto 
ainoa feino. £ämä ei ote läfyeSfään niin määrällistä fu in luullaan.

( £erämällä puutöitä pistetään jamaan paiffaan tuin putfipiStimellä 
4 — 5 jm fymälle. $aafun f etäinen refmjouffo mierii aita m auria 
uloS, ja marmuuben muoffi painetaan fäbellä matjanjeinämää pötjiä 
maSten. $älfeenpäin pestään Ijaama f)uolellifeSti farbooli= tai freo= 
liinimebetlä ja jen hoito jätetään eläinlääkärille.

Söerett juoffut huolestuttamat aina eläimen omistajaa, mutta 
niistä ei ylipäänfä tarmitfe niin juureSti mälittää. Ujommat foti= 
eläimemme moimat näet määrättä fabottaa litrottain merta, (noin 
5:fin litraa), ja paljon ennemmin fuin näin ijo määrä on ehtinyt 
mahingoittuneeSta juonesta muotaa, on juofjii tamallifeSti ehfäiSty. 
3Tällä ei fuitenfaan ote janottu, ettei meri moiji fuimiinfin juosta, ja 
etenfin omat merenmuobot maltimoSta täSfä fut)teeSfa tarfoin filmältä 
pibettämät. 9tämä tunnetaan fiitä, että meri muotaa puuSfaifena 
fuil)funa tai fyöfjyy haaraa^ a nopeana, heknmpunaifena mirtana, 
luu fitä mastoin laSfimoiSta mirtaama meri ei tule puuSfaijeSti ja 
on märiltään tummanpunaista. Suutta hoito, mifäli hoitaja moi fitä 
järjestää, on molemmiSfa tapaufjiSja jama.

$omaSfa merenmuoboSja jalfahaamoiSta pibetään eläintä yh= 
beSjä kohti, ohjaffen paffuinen föybenpää folmitaan löyhästi hornan 
yläpuolelle, fefä, joS mahbolliSta, juuri etupolmen tai fintun yläpuolelle.

9tegner, kotieläinten §oito. 4
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$öpben fijäpuolelle pistetään puikko ja n)äännetään pmpäri jarrun 
tatuoin. £äten painetaan laatuaan johtamat merifuonet t i i m i  ja 
merenmuoto lakkaa. ©antaa maikuttaa mukamantmalla lamalla for= 
menpakfuinen kummiletku, joka lujaan kääritään jalan pntpäri.

Mutta tämä puristin ei moi olla paidoillaan, kunnes fen maa= 
ratta moi poistaa, maan on laamalle laitettama puriStuSfibe. Söerta 
tprehbpttämiä aineita omat efint. jauhemainen tärkkelpS, liitu, kipfi, 
perunajauljot ja kreoliiniliuoS. häistä jotain aina löptpp faatamilla, 
mutta kun fuurempi merenmuoto on kpfpmpkfeSfä, omat ne märempi 
armoifia. humminkin on kreoliiniliuoS fikfi armokaSta, että fillä 
jämällä on moimakaS mäbännpStä eStämä (antifeptinen) maikutuS.

$uriStuSfiteefeen kuuluu: lähinnä laamaa kerros antifeptiSta 
pumpulia, fen päälle lujaan fullottuja tappuroita ja päällimmäifekfi 
lujaan fibottu kääre. ©itten poistetaan köpfi tai kummiletku ja fiteen 
annetaan olla liikkumatta pari päimää. ©itiä aitaa pibetään eläintä 
Iphpelle fibottuna ja takaperin pilttuuSfa. (Sllei pumpulia ole faa= 
tamilia, ei fe mitään merfitfe, ja tappuroiben fijaan moi käpttää fam= 
malkuimikkeita, turmemultaa, fammalta tai höplänlaStuja. $ääafiana 
on ufeimmiten mäliaifaifen fiteen afettaminen, tunneS eläinlääkäri 
ehtii faapua.

28aarallifiSfa merenmuoboiSfa muista ruumiinofiSta pannaan 
tttpöS, joS mahbotliSta, puriStuSfibe tai koetetaan aikaan faaba pu= 
riStuS hornan ja fpbämmen mälille, pannaan kaarnalle jäätä ja 
lunta tai pistetään fyaarva täpteen pumpulimanua, tappuroita j. m. f. 
Muistutettakoon mihboin, että komaa merenmuotoa kärfinpt eläin on 
hpmin heiffo, jonka tähben fille on annettama jotakin elmpttämää 
ainetta. Zno  manha kotirohto miina ja kahmi ei täSfä kohben ole 
halmekfittamaa.

Säännötön toerenfnlfn attomSfa, joka fpntpp monesta fppStä, 
niinkuin liiallifeSta lämmöstä, fuoranaifeSta päimänpaiSteeSta, liiat 
lifeSta rafitukfeSta, fopimattomiSta längiStä p. m. on fppnä ntonem 
laifiin tauteihin, joiben oireet omat ofittain fuuri lemottomuuS, jopa 
mäkimaltaifuuSkin, ofittain ppörtpmpS ja tainnokfiin meno. £ämmöifet
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oireet faattamat ef)fä enemmän fuin muut eläimen omistajan rieu= 
mottomaffi.

Ntilloin eläin on tornin lemoton, fuopii ja polfee, fofeagti 
rpntää ebegtafaifin pilttuukaan, prittelee nousta tafajaloilleen j. n. e., 
filloin on enfimmäinen feino panna jääpu^fi m utaan  ja päälaelle, 
fefä fäpttää fplmiä peräruikeita. (Släin afetetaan fitten pimeään ja 
miileään paiffaan. $un tämmöinen taubintapau§ fattuu tpö§fä olle^fa, 
riifutaan eläin filmänräpäpffekä ja armelematta puufolla fatfafötaan 
remmit ja föpbet. £ämä on filloinfin mälttämätöntä, fun eläin 
ppörtpp maljai^fa olle^faan. $äätä malellaan fpimällä raebellä ja 
eläimelle annetaan niin pian fuin maf)bolli§ta jotafin elmpttämää 
ainetta.

£iebämme että ruo anful atu§l aito f f e§ta joutumat fimut mpöäfin 
tuottamat lemottomuutta fairaagfa eläimenä, niinfuin efim. ähfp. 
$umminfaan tätä ei moine fefoittaa mihinfään aimotautiin, ainafaan 
Ijemofe ĵa. Ohutta nautaeläiminä tapahtuu fangen ufein taubinfo^ 
tauffia ilmeifillä äl)fpn oireilla, jotfa, fult eläimen omistaja ei ole 
fuullut puhuttaman nautaeläinten ähfp^tä, fefoitetaan aimotautiin ja 
mieläfin ufeammin hölmauffentapaifeen pernaruttoon. Eläimen omi§= 
taja pelfää fiig pahinta, fun jofu lehmä nametaka alfaa potfia 
matfaanfa, rpntää parren phbeltä puolelta toifelle, heittelee ja oifoo jal= 
fojaan moihfien ja fomagti hengittäen, Nimotauti ilmaupi fumminfin 
tamallife^ti äfillifillä oireilla, mutta ähfpn oireet fel)feptpmät mähi; 
telien ja niitä fekepttämät rauhallifemmat mäliajat. Nautaeläinten 
ähfptautia parannetaan jämällä lamalla fuin heroo^tenfin.

^3aitfi ebellä mainittuja tapauffia, ei tamatlife§ti löpbp muita 
—  onnettomuu^tapauffia lufuunottamatta —  jotfa niin pian fuo= 
leman tuottaifimat, ettei ehtift eläinlääfäriä paifalle faaba. $um= 
minfin on enfimmäinen fyovto mprfptpkohtauffika fiffi tärfeä, että 
liittee^fä olemme maininneet tamallifimma? tapauffet.
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OJtoneSta femntoifeSta olemme ebellife^fä jo huomauttaneet, 
mutta monta on mielä jäljellä, joilta ainoaltaan ta^bomme mai= 
nita taru alttiimmat ja huomattamimmat. toteutus on ofoittanut, että 
juurtuneita mielipiteitä ja ennafloluuloja moimat ajan mirtaulfet 
mähimmän laitiSta järtähpttää. £uStin millään alalla tamattanee 
niitä niin muuttumattomina ja manhoina luin eläinfairaShoiboSfa. 
Nojinhan tpllä nptpään ralennetaan tarjan afunnot jotenlin termepS= 
hoibon maatimuSten mutaifitfi, mutta pleenfä mielälitt luutun fellaifia 
mielipiteitä eläinten taubeiSta, jotta muuttumattomina omat fulfeneet 
polmeSta potmeen ja joita puoSfaroiminen on uSfollifeSti ylläpitänyt. 
Sienee fentähben paifallaan paljastaa täSfä muutamia määrinfäfitpffiä 
eläinten taubeiSta.

Sufalilja, on paifunut liha, josta puhutaan huojuu param 
tueSfa, luu hoamaa täpttämä punainen fuboS laamaa ihon tai liuta- 
falmon reunain pii. 9Jtutta !un tämä fuboS ei ole lihaSfuboSta 
eitä fiiS lihaa marfinaifeSfa merfitpffeSfä, niin on tämä nimitpSfin 
määrä, fun puhutaan liifalihaSta hero° f^  fuuSfa.

Ufein rupeaa hemonen laihtumaan huonolta fpömileStä, jofa etäi= 
men omistajaa huolestuttaa. (Sitten ef)fä tulee hpu)ä pStämä ja uSfot= 
telee hänelle, että h^ofella on „liilaa lihaa" l. laliluolaa, jota armett 
laan oleman pläleuan etuhampaiben talana ja fen luullaan oleman 
esteenä h^ofen lyönnille ja fiiS fppnä laihtumifeen. Omin päin, tai 
puoSfaroitfijan neumoSta tehbään fiihen fitten hoamoja, joita h i t a a n  
luolalla tai muulla pintaa larfimatta aineella, gonlun ajan luluttua 
omat huomat parantuneet, mutta ihme Ipllä jää ufeimmiten eläin 
ftttenlin mielä laihalfi, mainitfemattalaan fitä, että eläin hoctmain 
parateSfa on fpönpt yhä huonommin. D ä̂iSfä tapauffiSfa, joS param 
luminen on feurannut, on fitä ebiStänpt juuri fe feilla, että h io n e n  
on ollut mähemmällä lyönnillä. $un hamonen fyö huonosti ja laihtuu, 
niin on parasta antaa eläinläälärin tuttia fitä, fillä fyy on hoettama
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mailan muualta tuin „liifalipaSta", jota on main fumittelua. $otta 
eläinten omistaja tnlifi tästä mafuutetuffi, erotamme että pän jota 
päimä pitemmän ajan fulueSfa filloin tällöin tarfaStaa fefä nuor= 
ten että manpempain pemoSten etupampaitten iteniä filmällä pitäen, 
omatto ne totella fpöbeSfä eSteeffi. gän  juomaa filloin, ettei niin 
ote laita eitä pän fen perältä foSfaan anna puoSfaroitfijain mau 
nitulla tamalla eläimiäätt räätätä. ,

^emojen hoitaja armoStelee oitein tuSfin pietään ainoaa «i)h)= 
taubin foptauSta, ja fe on fnmminfin pemofen tamailifimpia tauteja. 
Ainoastaan fiipen feiffaan fiinnitetään puomiota, ettei pemonen peitä 
mettään. SöatfatuSfiSta ja ummeSta mälitetään mäpemmän. (Bern 
täpben fäptetäänfin joS minfälaifia feinoja faattamaan eläintä met* 
tään peittämään, kamman emättimeen pistetään pippuria, pipari* 
juurta, fnotaa, alunaa tai jotafin muuta fiipoittamaa ainetta; piste
täänpä uroseläimen fiittimeen —  luteitafin. SJiutta juuri firpeät 
aineet turmottamatfin mirtfareiän ja npt maSta fpntppfin esteitä me= 
ben peitolle.

(Släimen erilaifet afennot äpfpSfä, jotta ofaffi muistuttamat 
fen fäännölliStä afentoa mettä peittäeSfä, riippumat pääafiallifeSti 
matfafimniSta. hiinpä efim. ojentaa eläin tafajalfanfa taaffepäin ma= 
panttaaffeen matfan reiben ja polminimelen maituttamaSta painosta.

$w t fimnt feSfittpmät oitealle tapi mafemmalle puolen, fääntää 
eläin maStaaman reiben ja polminimelen ulospäin ja nojaa par* 
paaStaan maStaffaifelle jalalle. QoSfuS, f un fnoliin on fofoontnnnt 
fnnrempi määrä faafna, moi fe painaa mirtfaraftoa ja fpnnpttää 
mirtfanmpea. $un äpfp faabaan moitetnffi, pämiämät erepbpttämät 
afennotfin, filtä mebenpeiton eSte on jotentin tamatonta pemofelle, ja 
äpfptanbiSfa on tamallifeSti mirtfarafoSfa ppmin mäpän mettä.

^efatauti eli meren ttrirtfaantinen (punatauti) nautaeläimillä 
on niitä tauteja, joipin pleifö fäpttää faifenlaifia feinoja, puolimatta 
fiitä että tämän taubin fppt omat jotentin pämärät. (Ben muoffi ei 
moibafaan ppmäffpä fitä mielipibettä, että fäiffi feinot täSfä fupteeSfa 
omat lumallifet. (Srittäinfin täptpp meibän maStuStaa fitä papaa
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tapaa, että annetaan eläimelle merenfetaiSta mirtfaa. On maatoin fel= 
mää järteä faattaa uuheltaan eläimen ruumiifeen fitä lilaa, josta fe 
on pprtinpt mapautumaan. ^oinenfin merenmirtfaamifen „parannuS= 
teino" anfaitfee moittimista, fe nimittäin, että loetetaan fpöttää eläi= 
melle elämää fammattoa.

Gmnen ja jälleen poilimiSta fefä fen leStäeSfä teitään ufeita 
erel)bpffiä fairaan eläimen fjoiboSfa. On määrin m ollia moimallaaSti 
miimeifillä miiloilla ennen poilimiSta, jota niin ufein te^bään, jotta 
jälleenpäin faataifiin paljon maitoa. £ämä toStee marfinlin Itämiä, 
runfaSlppfpifiä lehmiä, jotla helpommin fairaStumat poilimaluumee= 
feen. Onnellifett fpnnpttämifen eljbot omat: maloifa pailla, joSfa on 
runfaaSti peruja, raitis ilma, mäl)äinen ruolliminen ilman mäti* 
ref)na, raitis mefi ja l)pmä pudistaminen, kammalta otetaan fitä 
paitfi lengät pois.

$un poltteet omat allaneet ja filiölalmot (mefilello) omat tulleet 
nälpmiin, annetaan niitten itfeStään puhjeta. goS ne liian ailaifin 
puijataan , fpntpp fpnnptpS=eSteitä. ©itiön fpntpmiStä moibaan f)ätä= 
tilaSfa auttaa metämällä fitä fääriStä. ©e outin oileutettua lehmään 
näf)ben, marfinlin enfi lertaa poitimalle, mutta fitä ennen tulee olla 
felmillä, omatlo molemmat etujalat ja pää, mai omatlo talajalat fpm 
nptpSteiSfä. QoS fjeti ilman fen enempää tarlaStamatta mmetaan 
filiötä jalasta metämään, moi fe tuottaa maileita fpnnptpS=eSteitä. 
©itiön fpnnpttpä annetaan emän nuolla fitä tai p y i t ä ä n  oljilla. 
$utt T̂ erDofett fitiö fpntpp joStuS fitiön talmoiSfa, tulee nämä fytx 
amata ja napanuora latlaiSta tai fitoa noin täbenlemepben merran 
naman alapuolelta; tpngen alapuoleen ppdä^tään feloittamatonta 
treoliinia tai tarboolifyappoa.

(Smää hierotaan lujasti tuimilla oltitääreillä ja peitetään, jota 
ei tosiaan pitäifi laiminlpöbä, fiten tun pääafiallifeSti estetään fen 
meren fäännötöntä jatautumiSta, jonta loljbun fupiStuminen puristaa 
muihin elimiin. Ummel)tunut ilma, miima, liian runfaS ja moi= 
mataS ruolliminen ja tplmä mefi fpnnpttämifen jältimmäifinä päi= 
minä ebiStämät poitimatuumeen fpntpmiStä.
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$un  fpnnpttämiS=eSteitä fpntpp, tulee enfiffi futfua etäinlääfäri, 
eitä faa antaa afiaan fuulumattomain toteitta afiaSfa, joten afia 
maan pahentuu, $un pe ein)ät tarfemmin tunne niitä elimiä, joita 
pe titaifitla tädittään raatelemat, fpntpp ufein hengen maaraltifia paa= 
raoja fpnnpttimiin, jotta tarpeettomalta paparoimifeSta fitä paitfi fui= 
mamat ja turpoamat fefä puristumat fitiön pmpäri eimättä laSfe fitä 
uloS. £ämmöifiSfä titoiSfa täytetään miimeifenä feinona fitiön mä= 
tifin utoSmetämiStä ja juljetaanpa ftipen mietä fäpttää metoetäimiä= 
fin. On ferraSfaan uSfomatonta, minfätaifia foptauffia fpnni)tt)S= 
fimuiSfaan oteman etäimen pmpärillä tapahtuu; nämä tämmöifet 
tobiStamat, mitte armottomuuben asteelle ihminen moi atentua.

CUleimät jätfeifet fäännöltifeSti poistu, jota lepmällä ufein ta= 
paptuu, niin ei faa repäistä pämpn ulfopuotetla riippumia fiefaleita, 
eitä nuijin painoja ripustaa. $un jätfeifet ulottumat taattiaan aSti, 
fibotaan ne plöS. $linoa, mitä täSfä poitaja moi tepbä, on pari 
fertaa päimäSfä puupbe^aStialta ruiSfuttaa fifään 3 litraa lämmintä 
mettä, jopon on fefoitettu 3 0 — 40  grammaa (pari ruofatufifattiSta) 
freotiinia. (Stteimät jätfeifet fittenfään tapbo läpteä, tutee ne folman= 
netla muorofaubetta fäfin poistaa, jota tutee uSfoa eläintääfäritte.

UtfonaifiSta mammoista herättää etenfin ontuminen etäimen 
omiStajaSfa faifenmoifia mietteitä. Ufein tuullaan ontumifen fppn 
oteman lamaSfa ja reifinimetiSfä. $un fiiS afiantuntema fanoo
fppn marmaan oteman jataSfa, eitä fairaS etäin päimäSfä tai fap= 
beSfa parane, jätetään fe puoSfaroitfijan fäfiin. £ämä pistää mitfan 
eläimen tapaan ja määrää fen pitemmäffi aitaa ppbeSfä fopben fei= 
fomaan; jonfun ajan tututtua ontuma etäin ufein on äimän tcrme. 
Dnfo npt puoSfaroitfija parantanut ontumifen? (§i, mutta eläimelte 
fuotu lepo on parantanut jatfamaiman. ©e fama tulos otift faamutettu 
millä muulla feinotta ppmänfä, fuugan maan etäin otifi faanut temätä.

SJtoinen etäimen omistaja antaa tietpSti mpöSfin leifata pemo- 
fettaan tiehen (fimifapen), milloin maan fengittäjä niin määrää ja 
fen pän ufeimmiten tefee puolimatta fiitä, mitä ammattifouluiSfa 
erittäinfin teroitetaan. <SiiS poistetaan punainen farmi ramafaSti

t



lamiomeitfetlä, maitta täptpifilin mennä lil^atamioon jaatta ja meren* 
muotoalin fpntpifi. Mitään lehto et ole tätä pahempi, ftllä fiten 
moibaan mnuttaa ennestään tuima tiet)ti n. f. märännäifetfi, tai 
toifin fanoen, filloin fpntpp pahemman laatuinen tiet) ti. Sfteljti et 
ole merrattama itjmifen tiitamarpaifiin, jota nfein tuulee, jota fen* 
talia tulifi leitata, maan fe mahtaa merenmnotoa tpnnen alta.
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STäSfä on taitepa Ipfjptäifppbegfään terrottu niiltä määrin* 
täfitptfiätä, joita mielä meibän feljittpneellä ajallamme tamataan. 
hiehon mato paljastaa ne fuitenfin mätjitellen ja puo^taroitfijoiljin 
ugfo mä Kiitellen Ijaitjtuu, niin että fotielähnemmetin faamat ofatfeen 
järjellifen t)oibon.

f iite .
9Jiainittafoon loputfi mnntamien pienimpien fifällföten tautien ter* 

mepbeltifegtä l^oibo t̂a ja enfimmäifes>tä menettelptamaSta mprtptpfftefä.
SlitootuteJjbug: mitpoifa ja pimeä farfina, jääpu^fi tai tplmätlä 

mebetlä maleleminen mutaan ja päälaelle, mitjantarelju ja juurifa^mit.
^nflnentfa (röljlätauti): erottaminen, tarita put)tau3, itjon 

t)oito, fortea lämmittämä tääre te^tiruumiin pntpäri, Ijpmä relju 
mät)in erin annettuna, loppumaton raitin mefi.

®altoetu3tauti: päimittäinen Ijiljainen liittäminen ulto*ilma3fa, 
moimafag, t)elpo3ti fulama ruota, fanrat, öljpfafut, met)nänlefeet.

Sangtetu^tauti: lepo ja tjiljaifuu3, pehmeä farfina, Ipljpeffi 
teilatut pefjfut, mil)antaret)u, juurifagmit, loppumaton raitin mefi, 
riippumatto.

Scmlatulel)bu3: raitin ilma, larfina, fortea lämmittämä tääre 
lurlun pmpäri, miljantarelju, juurifaämit, hienot mebegfä laitetut 
heinät, loppumaton, raitin ja puf)bag juomamefi.
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k e lta ta u ti: lepo, porllanat, nauriit, mihantarehu.
Sefäs 1  punatauti: ruolliminen navetagfa, lu iva  ruola, 

viljamailla la^vanut ruoho.
êuljfflf atarri: huolellinen ilmanvaihto, lepo, rouhitut laurat, 

pölpttömät h^u>ät heinät, mihantarehu, porllanat, vehnänlefeet, fortea 
lämmittämä lääre le^liruumiin pmpäri.

Souffafarftj eli SBeren uurtfaaminen (hevosella): runfaS* 
pehluinen larfina, mahbollife^ti riippumatto, raitin ilma, hproät heinät, 
mihantarehu, juurila§vit; vältrehua vältetään.

Suuni) auraus: lepo, runfaa^ti pehluja, tarita puhtaana pito, 
välirehu, öljplalut, hp^ät heinät.

SJtaitotoifa: (ehtpminen): mihantarehu, juurila§vit, malla^ibut. 
©auta (vetinen maito): huvilla ruofruaineilla ruoh

hminen.
9Jtyrft)tl)3:
a) 2 lllo t)oo ti:  Iplmät rpöppplplvpt, raitin ilma, tahvi.
b) 2 lr fe n il l i :  limainen Juoma, glauberfuolat, lallfimaito.
c) S p ijp : glauberfuolat, maito, limainen juoma.
d) £ p ö n te i3 p i§ to :  Ipijpvebellä hautorttinenr ammonialli.
e) ^ a r b o o lih a p p o :  glauberfuolat, lallfimaito.
f) ^ e it to fu o la :  ifot määrät vettä, pellavaöljp, viina.
g) k u p a r i:  maito, munavalluainen, limaifet läälleet.
h) (Elohopea: maito, munavalluainen, lima.
i) $ ä ä r m e e n p i§ to :  haavan polttaminen, ammoniallihaube, 

ammonialin felainen viina.
9tal)analamett toefitanti (anafarla): erottaminen, vilpoifa 

larfina, tarlla puhtaus, lu ivilla ruola-aineilla ruolliminen; vo im ia  
tumifen ailana: ruoholaibun.

9?affoi§ratfa: lepo, ihon h°ito, pehmittävä rehu.
9tty£h)rätauti: erottaminen, liilluminen ullo4lma§fa, ihon 

hoito, voim alat ruola.
îtfäötuen luatfa= Ja fuoltfatam: vähäinen tpö, rehua 

ufein ja vähin erin, lauran rouheet, laibun.
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Ŝoiftntafmtme: raitin faira£muobe, runfaagti fuimaa rehua, 
fortea lämmittämä fääre fe^firuumiin ympäri, hieronta, fylmät perä= 
ruigfeet. SRuofahalun palattua: niuffa ruofajärjegtyg.

^u^allu^tauti:t)tliainen liiffuminen ma^tamäfeen, peräruiäfeet, 
fylmät fääreet matfan ympäri, raitti puf)ba§ mefi, fuima ruofinta.

^työrtytyg: pehmittämä ruofajärjeätyg.
Ŝäätauti: erottaminen, raitin ilma, lepo, juurifa^mit, mihanta= 

rehu, f eitetyllä mebellä lämmitetyt mehnänlefeet, fortea lämmittämä 
fääre furfun ympäri, tarffa puhtaus, loppumaton juomamefi.

ŜiStfin liiallinen täyttyminen: ahfera jaloitteleminen, pötfin 
hieronta, niuffa ruofajärje£ty§, mihantarehua mähin erin.

9iinnanal)bi3tn§: raitin ilma, huolellinen ihon hoito, mäf)äi= 
nen työntefo, mäfirehu, niufa^ti juomamettä. £ilaa maatimaa rehua 
mältetään.

sJtintafaln>otuleljbu£: puhtaus, raitin ilma, ihon hoito, fortea 
lämmittämä fääre rintafehän ympäri, fofonaifet faurat, heinät ja filput.

S  at aJetranuntyi: nälällä pito, liiffuminen, hieronta.
Sanbin tuottama Ityatonn̂ : tehofa3 liiffuminen, niuffa ruo= 

fajärje^tyg.
Ulfotanti: liifunto, ruofinnan muutot, täyfin puhtaat heinät 

ja faurat, raitin ja h^mä juomamefi.
Söatfa= ja fnolifatarri: lepo, pehfnt, nälällä pito, fitten 

maromainen ruoffiminett helposti fulamalla rehulla, miileä mefi, fortea 
lämmittämä fääre matfan ympäri.

Söefitanti: if)on tjoxto, ratottferoa fuiroa ruofmta.
mäljä tila, hrnoä pehfumuobe, lieminä taubinfohtauf= 

fföfa jaloitteleminen, fortea lämmittämä fääre, perärui^feet, hieronta. 
(Snfimmäifinä päiminä taubinfohtauffen jälfeen: niufa^ti rehua.
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Ä ern er |?öderftröm'in luistanmihflella on ih n estp a t: 
iuintiinmilliiuii mnnnuiil jdt)r.-omii.

'Profegfort 5 lr r h e n iu i’en oppilirjan nojalla ja fitä fuornem 
taen, lifäten ja ©uomen oloihin foraitellen toimitti 5luguft 993ar= 
tiainen, io n i l la  lumilla raalaiituna. ©ib. 4 ml.

$ o i  tämä teoi, jonla raertaiita ei ©uomen fielellä ole ilmein 
tpnpt maanrailjelpilirjallifituben alalla, olifi jolaifett maanmiljelijän 
luettaraana, niin maamme pääelinleino luultani äiti pian faataifiirt 
ebiitpmään ja lohoamaan filtä Aminiin alluperäifeliä lannalta, jolla 
fe mielä enimmiteu on, ainalin pienillä maatiloilla.

ffeltantieljett hotihonlu.
SJtaataloubellifia lertomulfia, tietoja, nenmoja lanfalaifille. £oi= 

mittaja 9L 28ar tiainen* l:n  ja 2:n rauofilerta. §inta fuureiti 
alennettu, rauofil. l)inta npt maan 1 m* 50 p.

3Jlaanmiljelijöille on, tämä ailalauilirja marfin tärleä ja fuu= 
telfi f)t)öbt)ffi, ja tunnettua on, että fen fifällpi on Ijpmin arraolaita. 
(Stunenäifä loetetaan täifä fumtnata maataloutta femmoifelle järle= 
mälle ja ajanmulaifelle uralle, jolla fe faattaa ailel aileleelta joljbom 
mulaifeiti ja jatlomenoifeiti fefyittpä felä lerran afettautua tiebon 
raalaifemalfi, fäptännöllifelfi ammatilfi, Inten muuliin inljimillijet tai= 
teet ja toiminnat.

joiden uiiljrlemittcn meillä ja innuniin.
kirjoittanut 91* SBefterling, lääninagronoomi. kartalla ja 

lumilla raamitettu, ©ib. 1: 50  p.
„—  —  ^ääeljto on tuntea juon laatu.ja tuntea ne eri rail- 

jelpitaraat, jolla erilaatuifilla fuomailla metelemät. £äifä  fuhteeifa ei 
lirjallifuubeifalaan ole tähän äiti liioin tulea ollut. SJtielifypraätlä 
moimmelin fenrauolfi fuofittaa maitailmeitpupttä lirjaa, jola perui= 
teellifeiti, lumien amulla felraittelee eri fuolajeja ja niiben eri mil= 
jelpitapoja. tarpeen olifi jolaifen maanmiehen tutuitua tähän lirjaan 
ettnenluin lähtee umpimählään foitaan raatamaan".



(ftpjiilitrjii kotieläinten l|iiihni.rrt.
Xefynyt $ .  ^ftttettluttfj. 3iunfaaSti kumilla maruStettu. 

palkittu filpateo^. (Suomen olotkin lomitettu fuomennoS. §tnta fib. 
2 m. 50  p.

3Jlaanmiljelt)Sf)allitukjemme laufuu tästä kirjasta:
koska karjanhoito on npkpaikoina käpnpt yfoä tärkeämmäkfi 

elinkeinokfi maahamme, ja koska fe mpöS opetusaineena on faama 
entistä lameamman fijan Suomen maanmiljelpSkoulujen opetusopein 
maSfa, ja kuin mielä koko joukko nnfia karjanhoitajakoulujakin on 
npt on täällä pantu toimeen, niin on ajanmufaifen oppikirjan tarme 
täSfä aineeSfa tullut vfoä tuntumammakfi.

•Uhitta luu on huomattu, ett’ei tätä marten ainakaan npt kopa 
moitaifi toimittaa mitään alkuperäistä teosta, niin !$ftaanmiljelpSt)ah 
litnS on ulfomaiben tähän kuulumista oppikirjoista fuomennettamakfi 
malinnnt ^allenborgin ruotfinkielifen teokfen, jota on katfottu Ijpmin 
tarkoituStanfa täpttämäkfi. SJhmtamiSfa ofiSfa, joiSfa fomittelemiSta 
meibän oloihimme on huomattu tarpeellifekfi, omat tällainen mnkai= 
lemifen toimittaneet k)rat 9hlS (Grotenfelt ja Samela.

H0&L 3°kaifen maanmiljeliän tnlifi itfelleen pankkia tämä 
armokaS kirja, fiitä marmaan on kaikille fnnrta apua ja fjpötpä.

Pii ii rl) h ut nm i h uh In mm* limihliiit 
lm m li n ntoitoo ineijereilniu

(Sfitelmä. kirjoittanut S .  Sunbttt, meijerinnenmoja. 3llku= 
teokfen neljännestä painolfeSta fuomennettn. §inta 50  p.

®iiehcitii imiiötiiinhliit
meijerimaibon tuojille fekä käptännöllifiä nenmoja karjanfjoiboSfa. £oh  
mittanut £ . 31. O ttelut, loinen painos. £>inta 50  p.





W ER N ER  SÖ DERSTRÖ M ’in kustannuksella on ilmestynyt 
seuraavat kirjat
Uudenmaanläänin maanviljelysseuran toimituksia.

i.
Lypsykarjan hoito.

Kirjoittanut J. F. Hallenborg. Ensi palkinnon saanut kilpakirjoitus. Kolmannesta painoksesta tekijän luvalla suomentanut J. E. Sunila. Hinta 60 p.
»Harvoin olemme uskaltaneet niin hyvällä omalla tunnolla kiittää sekä antaa puoltolausettamme teokselle, kun yllämainitulle kirjaselle. Sillä Hallenborgin uusin teos] sisältää pienuudesta huolimatta mahdollisimman täydellisesti kaikki ne säännöt ja ohjeet, joihin lypsykarjan hoito ja kasvatus on perustettava. Tähän lisäksi tulee, että kaikki kirjasen neuvot ja ohjeet ovat erinomaisen selviä ja käytännöllisiä, niin että yksinkertaisempikin lukija ne helposti ymmärtää ja ilman vaikeutta voi niitä noudattaa.» (Pellervo.)

II.
Kotieläinten hoito sairaassa tilassa.
Kirjoittanut piirilääkäri Gustaf Regner. Ruotsin yleisen eläin su ojelusyhdistyksen palkitsema kilpakirjoitus. Teki

jän suosiollisella luvalla suomennettu. Hinta 60 p.
III.

Maanviljelys ja sen sivuelinkeinot.
K a k sik y m m en tä  y le is h y ö d y l l i s t ä  k ir jo itu sta . 

Kirjoittanut agronoomi F. A. Ottelin. Hinta 75 p.

Syksyllä valmistuu laaja, erittäin ansiokas teos:
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