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Svun maanmiljclijä Infnifin määrin elättää eri lajifia

totieläimiä, tapaljtim fe jyystä että (jän jo nitoja fitten on tullut
ymmärtämään, että ilman niittä on meltein maljbotonta ajatelin
tuottamaa maanmiljelystä. kotieläinten tanttahan malmisina
toerrattain mäljäarmoifiSta pellon antimista, niintnin efim. l)ci=
nistä ja oljista, anvotfaampia ja ennen faiftca helpommin myt);
rämiä tuotteita, niintnin maitoa, juustoa, tooita, liljaa, milloja
j. n. e., jotapaitfi foticläimiStä faatama lanta antaa maalle ne
ramintoainect, jotta fe on menettänyt otettuja jatojen tantta, ja
niiamiioboia pitää maan fasmattamiSmoimaa tininoSja. SOhttta
fosfa ainoastaan termc eläin, jota tuntee tyytymyStä olemasja;
oloonja, tätjfin tormaa tallia elatiiSfaStannitfjet, on ntaanmilje=
lijän, jos mieli Ijyötyä fotieläimistäätt, mitäli maljboltista ebis=
läntinen niiben miilttymistä. £>än fiis mcncttelifi jangen ijmntär:
tämättömäSti, jos antaifi niille ramintoa niin nintalta, että ne
fillä tntatninfin ptjjpifimät Ijengisfä. ©entäljbcn tulee Ijänen
antaa niille niin rniijaasti ramintoa, että ne jen oljeSja moimat
jättää juurta tuottoa.
Jäitä ei taiteittaan mielä ole täytetty faittia eljtoja eläin:
teit Ijyminmointiin ja miiljtymijccn. ©Icibän tylmä ilmastomme
maatii mälttämättömästi myösfin ratentamaan tarfoitntfcnmntaifia
ajuntoja, jotta eirnät ainoastaan jnojele eläimiä tylmältä, mär=
lyybeltä ja mebolta, toaan myöstin mitäli nialjbollista tjelpot:
tamat niiben hoitoa. IjJalja fyllä tarjafartano= ja talliratennntfet
ntaasfamme njein eirnät mastoa mäljimpiätään maatimnfjia.
itaiffialta, fetä maalla että faupnngeisja, on näet fellaifisja
ralennntfisia fojolta toajamaijnntfia, ja tämä on epäilemättä
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tjfjtenä iijijuä fiiljen, että fotimaijet fotielänirotumme mielä omat
niin fitnfn&vitifia in Ijcifoäti teljittijueitä.
Moitti rafeiniusMijöt täijivät toti enemmän tai mäljemmän
falliiffi. <Seutä(jben on erittäin tärfeätä, että fäljtettämidä ma:
roiUn tuetetaan (junttia icfä fcStäivä että ennen fniftia tnrtois
tutfeumiifaifeäti järjcStettij rateuinis. Stäsjä foljbiu tulee raten=
nuSfiiunititclnian mälttämättömästi olla ebeltäpäiu tarffaan ntie=
titttjitä, jottei fittemmiu, rnfenniitjcn malmistuttua, olifi pottu
njljtijä läpitotnifiiu niuutofjiin, jotta lifääivät fulunteja ja fitä:
paitfi oivat maitoni, iväliin maljbuitomntfiii teljbä. ‘Eulee fen=
täljben olla jelivillä et ainoastaan fiitä, fiiinfa monelle eläimelle
fijna on malmistettama rafeniiufjesfa, ivaan nnjösfin millä ta=
ivoin ne omat afefetiamat fiiljen, fetä niiteiltä muu fijustus on
järjestettämä, fosfa laitti nännit jeifat ivaifuttamat rafeiiiiuffen
laajuuteen, ittuunin ja omien afcmaaii imua mälifatou peittoterran afcttamiiceu, joten jeu faiinattamista tarfoiitaivat pijlmäät
ja paalut fijoitetaau jopiiviiu ja aijotuu jijustufieii «antimiin
paitfoiljin rateunufjesja. Alutta ei fiiuä fijlliu, maan tulee ljuo:
leupitoaan ulotuttaa ijtjitiiisjeiftoiljin asti, joita piiitapuolijesti
miettiesjä ivoiji annostella aimau mitättömifji. IJapaljtiiupn
Ijelposti, että ejim. jalmumies unoljtaa pijöreätfi meistää terämän
fyrjän talji ultoucman tuiman taHirafeiuntfjesja; monta muotia
ivoipi tullia, niiutäänlaifia Ijaittoja fiitä fijntijmättä, mutta pian
tijllä junttaa tapaljtua, että jofu Ijeivofteta fiitä faapi patjan
mamman, jota mäljällätiu fotemutfella ja ebeltäpäiu anvaamnlla

olifi moitit mälttää.
Mäntän maatiinattoman teotfeu julfaijemijeu tarfoitub
fena oit antaa maaumiljelijälle muutamia fäijtännöllifiä nenmoja
ja olijoita, miten tarfoitufjciimutaijia foticläinten ajuntoja on
ratentamiiien. Setijä on jiiuä ciupääsjä pitänijt filmällä ijffiii:
tenaifempia tarjaiiljuoueita pienemmillä tiloilla, maittapa toijelta
pnolentiii miittautfia on tefjtij fallisarmoijempieu ja maiifempien
ratennutfieu tetemifeeu, ntiäfä morat jollaista mijöntäivät. iKiille,
jotta Ijaluaivat Ijanffia itjelleeu pcrinpoljjaifempia tietoja täljän
tuuliiivisia feifoisfa, moipi parljaimmiten fuofittaa Sllfreb 5jö;
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jtrömin tefemää „9Jtaata(oii§ratennnt)ia", jossta oimaltifeäta ja
faitinpitolin ivan tavia, ivaan ratpvaantirjajeffi laivealjtoÄta teof=
je-Sta iljetit du eliitit) neinvoja tämän tirjvitnfjen laatimiiesia.

Srittäin pitää tefijä niehvvllijnntenaan täten (anjna pra
5ji'itröinil(e nöprinnnät fiitofjenfa fiitä, että Ijän liDniäntalitviie-Ht
äänen fäi)tettäiväfjeen on jättänpt juuren määrän pilämainittnnn
teofjeen fnnlnmia punpiirrotfia.

Äofiefcitrttcst <1 Cxtimoisfct.

‘Hu [enintätontti

Stosfn maniinne totietiiinten fptmiiit itmnsion intin on
pnffo fcistii fijiittä jiiitrempi ofn tuitobcsin, on erittäin tnrfeiitii
rnfeiitnn fnrjniitjnoneet tnrffnnn lunnrinoitnmnltn fnitfin terivcpS;
opin tvnntimutfin. 3o3 tiitii (niminlpöbiiiiu, iutec taiteista tiet;
posti tvnnrnttifin tnrttinnnn pejiii, joiSjn fotietiiimet joniniont
fotttieu tautien ntnifitfi. 3tje nfinSfn tuoifi tuutata (itfemnttomiin
tapnnffiin, jolloin (juonoSti rntcnnetnSjn untvcfnSjn rnitvootun
tutfutauti on piiäSfpt fettnijeen ivntinnii, että [iin on moitit tufe;
tulitan wnStn jitte fun rnfeinutS on mnnt;nn jaotettu jn ujous
mnfnijempi tefjtt) entijen fijnnn.
DtafeimuStonttin ivatitoibeSfa tulee fentätjben ennen fnitfin
etfin ieriueettinen nfemn, jonfntiifjben einfijn ebboffoinnSti on
nnuettnnm plnintcntnnfle, inieluiinniin niiieit tummutte tnlji rin=
teelle, joSfn rnfennnfjille tarjoutuu fiiimn njemn. (Sftei tiitii
oteta ljuomioon, tunnu rnfeintufjet jijoitetnun >vefipcriii]c((e, (jet=
teifette pnifntte, joSfn polijnmeji on tortenttn, jnnnmt tnrttumn=
nineet feftittpmifefieeii mljötiiijen mnnperiin, efenfin jo-3 (mitiv
tuetta jn muita elimcllijiii niueitn piiäjee ntiifeutitmnnn mnntjnit jn
jnnStuttnmnnn fitii. Gi ole mpöStiiiiit puoltamista rnfennutfieit
fijoittnmiStn mnfntntte mntnmnlte, toSfn fieltii otetun itmn on
enemmän tai niiitjemniiiu juinuinen fetii miitniietuista taStuinofi-jtn
epiitenveeltinen. ?)liiiviil(ii munita tnnfen on itmn pntjfunmpnn
jn mnnpetii fuirona, tntji tappi fitii uiunfin (jetpommiu ojitin;
mntta fuitunffi tnSfemineii. 3oS mnn oit luictteistii, on pnrnS
jpmiiltii, nnionuijeltn niSfcvojnttn jotjbuttuu pois ntnS ivutinun
lueii. -?<oS innjeii jnieestn tulji jntniunStn lumesta tertpiuii tveji
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pyrfii fofoontitmaiiit rafettintfjen alle, tulee lasten fimitlä alus:
»tuuria ympäröimä ala muutaman metrin laajuubelte riittämällä,
fituiojaait päin mieltämällä ptttoufiella. 3oS matlitfemien olojen
hifin on patfo rafentaa luefiperäijetle maalle, täytyy niin paljon
tuin maljboltista on toettua poistaa majamaiiuttS himlellifelta
jataojitufielta, jotapaitfi perustus enfin on täytettämä {aluetta ja
fen päälle (cmitettämä farfeata joraa tahi tiilifimen jirpalcita.
SitäiunStoin ei ote fjymä täyttää lastuja tahi muita pitttiitariffeita, tanttaa t. m. j., iillä itämät aineet imemät itfeenfä ja
fäilyttämät foSteittia ja moititat ien tantta fäybä epätermeellififfi.
Siarjantjiioiieibeii afematt intyeen on ebelleett lyiomattama,
että ne fijoitetann niin, että »fji päät» un potjjoijeen päin.
Hiunteii on ebnltiStn, jos metfätöyry tahi juttrempi uttohuoue
rafenttuS, ejim. retjulaio, juojelcc rafentntsta fylmiltä pohjois
tuulilta. (Sbetteen tiitec rafeniiitfjeit oltu erillään muista, joten
fiitjeu tuoi helposti päästä jota fiuttittalia, mitä tuottaa melloista
hetpotuSta eläinten IjoiboSia, tefee (jcinäiit ja olfien tuonnin ynnä
(annan poiStamijen helpommat)!, jotapaitfi rafeituiifjett tuleinuaarallijtntS mätjenee. SoS ratennntjen fijoittaa liian lifelle muita
huoneita, estyy aurinfo ja mato tarmittamaSfa määrin pääje=
»tästä fiifjeu, ia rafeunitShi ympäröimä maaperä täypi tamaltijeSti märätji ja fitrajctfi, jotapaitfi tjuoneisia mallitjemaa fiituo
uita mustaan ntoncSfa fufjteesfa tarjoiltiin niuiStuttaniifen aitjeita.
^eruSnnutri, joitta maan päällä olemaa ojaa janotaan ftinhjalta j<t
timijatutfi ja joitta tetjtämänä on faunatta» jett päätie fijoiiettua l)cvu8*u8rafeunuSta fefä estää fiiä aitaa myöten epätaiaifeSti painumasta,
tefjbään eri tumatta rafenuutieii tatji periiStufjeii laabuit mutaan.
'j>uijet huoneet eimät näet titimainfaan tuaabi ylitä manfasti ia
hnotellifeSti taSfettna fimijalfaa tuin ejim. harmaasta: tai tiili;
limestä tefjbyt jeinät. 'Hiisiä muoriperitstusta ei ole rafennitf:
feen fäytettämänä, (asfetaan perusmnuri hiettä: tai jo ra;
atnstalie, jota on peippo ja merrattain huotra tel)bä. iäljän
tarmittama perustus f a im a n n e teljbään niin jtjmä, ettei
routa (tirfi) tuoi tunteiltua faimauteeit pohjaan, jiis iääiutöti:
mufaiieSti noin 1 '/» metrin iymyineti. .Slaituanteeit (emeys taa=
en riippuu maaperuStufieti laahusta. Momasia jamimaasja on

s
l—2 tertun lemcämpi l)icfta=aluSta hiin pernSmtutriit lemeyS
riittämä, jota mnStoiit je pcl)itteäsjä maasja on teljtämä Ijiufatt
lemeämpi, että jett päälle fijoitetnn rafeninitfeii paino jataan;
tttiii jttttremntalle pintasalalle. iVeruSfaimaime täytetään fitten
fcrrotjittain fnrfearatcijella toralla, jota mllotaan fotoon fäfi=
iitiluimella ja Intitlibotaan mebellä, jotta liieffajnmäiet nitein
tanttaan fulloittiiijimat aineen, joitta jälteen iviljboin pcruSmuuri
Ajoitetaan fesfelle luettuni(usta (tutua I). tXärfcätä on pitää
(tuolta fiitä, että polyamefi piiäfec
jnofjentaait pois, tuin myös pois
L
joljbattaa nitoa päin toimimaa
11
mettä, jota taattoa lyiidjtoa pois
b v'-’L_)« H*1’11 'vaitnttaa peritä
muurin (avfentitniitjta. 3o« on
pottu rnfentaa ntefiperäiielle ntaah
z -t'■/le' n’°*Vt olla tarpeen pernvinnnrin
,V;/
alnvtafii rntfntn<1
lantuistar.?tjlfi
talti, Itienoista
<Z . ...<
e(i nril,n
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Munm 1. (huvat 2 ja 3), jolloin toti on
ntuistettaiva, että perustus fain>e=
taan niin fytvälle, että Ijirtiarina aina on tveben alla fctä toä=
Ijintään 1 ‘/a metrin jtjmyybesjä. Alimijatan tulee yletä itiin
paljon maasta, ettei jcittä jottbn fosteubelle atttiiffi, mitä Ivar
ntimmin on n>ältettän>isiä, jos fhvijalan ja ieinän iväliin patinaan
ffrititMevroS.
tt. j. e r i t y s f e r r o s aö=
faltista talti maiti tawalli=
iestä timiljiilitermaKa lä=
piliotetusta asfalttiljno=
musta.
il
ji
Seilin.
ti
.
■ I )
.‘ityjymytjeen, niitä ai=
j rT
netta mieluimmin tulee
•
; i fänftää jeinieii rateitta;
~
H
moipi mustata
; ;
. j - \ 1111]CC11,,
L T-!----eri tumalla, riippuen
C ■ j■
ujoista afianljaaroista.
.Qliiva 2.
?)lecttjä omat tnaaSjnnt;
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Muroa 3.

me puuaineet Ijiuualtaau buofeimiuat; fuiteufiu ivohvat wäl)ä=
metjäifi-jjä jeiibitisia jaiveSta, ()icfaSta ja fauenvista, ivieläpä
tiilistä rafeuuetut huoneet fätibä ebitllifenuuifii. SoS läljeijinp
beSjä on [jijivää barntaata fiiveä, laattaa tämä ratennuSaiue
olla tarfoitufieeu fophviuta.
^uitSta rafeuuetut huoneet oivat mieleifiä, oiaffi bitofeu; $uifet huo
neet.
tenfa täljbeit, ofaffi jppStä että oivat
lämpöifiä ja mäbemmiu foSteita hiin
tiivirateunufiet. TanialliieSti teljbääit
puifet huoneet päälleffäiu labotuiSta ra=
fenmiSliirfiStä, jotta meistetään tafaifitfi
iefä iiiäs että itlfoviiolelta, ja jotta Hur
tista iibbistetään toifiinfa jofo ristiffo=
y
(Imua 4) tabi it. i. banttitaSjahvofjiKa
(finva 5). Xanvcpttut oivat, jäiliiätjeniä
Muroa 1.
fauciinnau “aitaa festäivinä, faabettaivat
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talmifuntaufiiia, einteufiiitt nesteet oivat aitoneet nousta puiben
ritttfoiljin.
3os pitfinpnolin olemilta liirfisiä teljti) ratennus on piitä
ja ilman mälifeiniä, oivat feinät fcfä fijä= että itlfopuolelta tiiottamat jeinäpilareilla, jotta oletetaan noin 4 metrin pääljätt
toifistaan ja fiinnitetään toifiinfa lujilla riunvipulteilla (tuma •>).
?sotta falmos titlifi luja, fiinnitetään Ijirret
ioistenfa päälle mafjmoilla, noin 2 metrin
pääsjii toifistaan olemilla pnijilla maar=
noilla, n. f. falamaarnoilla. ottona: ja
omireifäiu jtjrjiin fijoitetaan liirfistä teljbijt
n. f. f arat, jotta paremmin tuin taiva((i=
lesti täpictiit fiinfijet feipäät estämät fcinää
mntfistiimasta (tuma 7).
.Uinua G.
Seinistä tulee erittäin jontat, jos ne
laimetaan meistetyistä Ijirfistä, mutta fustaniiuf=
iet noujcivat tällöin niin falleiffi, että tätä ra=
fennnstapaa tamallifesti nonbatetaan main tatu
pnniieisja.
.Uinua 7.
Man on jaatamisfa tuimia (jirfiä, jotta
tilitettiin mittaijnnbeftaan omat liian lijljpitä, jopiatjecn fäi)=
tettämitji funreinpiin, pittällään olemista liirfistä iahvettniljin ra=
fennnffiin, moi niitä ebnllifesti tätjrtää ipimäffeen pt)sti;pni na
(tuma S), jolloin Ijirret ietä ala= että l)lä=
päästä tapitetaan liirfitcrrofiiin, joiljin lattian
.1
ja mälifaton fannattimet tamallifnnben mittaan
upotetaan. ^yStljljirret oivat tnitentin piltin
pituuttaan meistetiämäi, niin että tie tarttaan
’ täijmät mastottani, ja intitimalla lujaan lijö=
täiviit fiinni toifiinja. ^t)Sti)(;irfistä laimetut
rafennutiet cimät painit ja moibaan fen totia
Stuiua R.
(jeti (auboittaa.
Soinen tapa linmätfeeit täyttää liiljpitä tarmepitita, efim.
Ijirfiett (atlvutfia, oit fotjtinväliin toifistaan muurata tiilipila=
r e i t a, marustettuja filmilläuitrroffilla eli ()iittlil(a, joiljin Ijirret ttpo=
tetaau pitfäffeen. 9täistä feinistä oit fe etu, että fttn alimmat fjirret
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rupeamat mätäncmääu, itämät moibaau liatata pois ja uufia
päältäpäin mailcnbetta ftjään upottaa. iDiijöstiu on faitpun=
pcisia Onnuit ijleifeitä tapana rafentaa (juoneita n. i. r i v t i=
toista ja tiili täytteestä. Ääliöin tulee jeittän tuiteufin
olla mäljiutääu tiititimeu piiitubcn patjniuen. SSaiftei tällainen
rafenuuStapa täplään erittäin falliitii, ei iitä tukeiltaan moi
pnotuSteKa, toSfa jamintufiSja eli laastista olema laitti
toStciibcn t)l)tei)bcSjä ennen pittää ntäbäntää puuaineet. 3itä=
paitfi miimctji mainitut nmoroiit paijttmat ja fnimumat, joitta
tantta tiilifimet liifafjtumat ajcmaStaan.
'4>oifteuStiloiSja, efint. tulipalon tapabbuitna, moi (abott
ta()i tuutut (autafatofjen (aittaa (jymin fäiitölliietji farjait()uoiteetft,
joS fijäpuolelta fiinnittää (auboitufjeii faiutatusinilmäiiiitt ia täijt=
tää molempain lautaferroStcn mälifen tilan faljajattljoilla, rntt:
menilla talji titrmepeljfitilla. SellaifiSta rafennufjista tulee ttjllä
Ijijmitt lämpimät, maan pnfpmäifiä tie tienisti cimät ole, joitta
oljcsja tie tarjoamat oimallijen tppSfijau rotille.
'ölittiuliuoiteita jalmettaesja tiimiStetääu liirjiett mäliiet reiät
tamallifesti fammalilla; tämä menettelytapa ei fttitenfaatt jomi
farjafartaitorafetnntfjiin, joisja foSteitS imeptini jantmaliitt ja
fiteu turmelee puuainetta. .SloSfa fofenniS on malimistaitut, että
efettfin alimmat (jirjiterrotjet eitfin ntpeemat la()oamaati, mene:
tcllääu miijaaSti, joS, etetifiit farjafartanoiöja, jeittä rafeintetaatt
tiilistä .30—60 jentimetrin torfeubelle timijalaSta. eifaljuo:
neita, joisin ilma tamallijeSti on mielä fosteampaa, mieluimmin
älföött lainfaaii rafenncttafo puusta.
(Srittäiu ttljfeita ja feStämiä omat tiilistä teljbijt feiität, Xiitifelnö.
mutta itämä fäumät palja tiiliä niin falliitji, etteimät iomelln
pienemmälle maatnoiljefijälle. AiiliutnuriSta tulee paras, 1)110=
tein ja eläimille termeellijin, jos jc teljbään ontelo. 3opimim=
paita on pibettämä 1 :!/.i=tiileit pafjitiiteii jeittä, josja on ‘/rtiilcu
lemtiineii läpifnitema ilmautiiffo (tuma Oi.
ÄimirafcitnttEfisja älföött lattian ja taion fannattimia patt=
tafo juorustaan muuria ivastaan, maan tt. j. m ti iiri orrelle,
jommoijcua on nelisfiilinaijeffi meiSiettt), termattn birji. läntän
tantta jafaannut paino taian tili foto ieinäu. '^elffain päitten

12

f
.Qunm 9.

Mnnni 10.

ja^ituurautfeit mätiiii täytyi) jättää 5—s jcntimetriii mäti (tuma
10). 3os tätä ei oteta lytomioott, rupeamat pettanpäät pinniin
mätänemään, josta jyystä mälitatfo moipi patiota jiiään, ionitta
tarmepuut muitten jnnttniont näyttää äimän mntjiiiijoittumntto:
tuilta. Santasta jyystä ei pelffain päitä jaa tenocta, jota ions=
toin on cbullista [imellä niiben juotit.
Oarntaafbui•'□armaasta fiiocStä teljbyt jeinät omat inyöstin nlifeita,
Maan
tallitta, iUiistä on tuitcnfiit ie haittana, että ne (jymiitä
Itinä.
maan tallitta.
lämmönjoljtajina tefeioät tallin [itmtsaifantt liian fnumaf[t ja
taimetta liian fytmätji. Sättiä ott eteufi laita, jos eri fimet
ulottumat foto jeinän tämitfe,
jolloin tämä tomulla patfajella
[itäpuoletta peittyy tuuratta.
Sellaisten tallien fytmä, t'os=
tea, fellariutapaiiteii ilma riiS=
tää eläimiltä paljon lämpöä,
joitta tautia helposti moi jyn=
tyä yStää, jäilöstystautia (reu=
matismia) ja mafiuria, miimetfi
mainittua tautia erittäin pienisiä
majifoisia. Sama fostee mt)ös=
fin ntafnnnifnonaSta tehtyjä
Imoneita, joita mätiin rafeune:
taan rantafetibaSten lätieijyy;
teen. 9)ttämninitut lmitalliiun=
bet omat patraitett poistattamat
ÄUTVft 11.

13

fiten, että Ijnrmnntimimnnrin iiiäpnolelle mnnrntnan y^tiilen
pntfuinen tiilijeinä 1,4=iiilen (emyiiellä, fiiä= ja nltofeinän tuäli=
fellä ilmnfcrrofjclln (tinvn 11). 'Jietyc-ti on mnnria foljiitmäliltä
rontjroistnmhten riilifimifiteillä.
ffiiime aitoina on mnac-famme inngen yleijeen nnoettn Satut-, hiettä,
täyttämään rnfennnffia ia tuesta jn Ijiefn^tn, joljon pnnnnnn *“ j“"n"lun’
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Munrnt 12 ja 13.

tnncrivnn fibeauteetji, eitä niitä tvoi fyllin liittää, [jno=
teini, lämpöjiä, gtiimiitä ja foätcnbetfomin jetn pnlsteita tun
outin. Näljän täytetään Ijytvää tiilifntuen, josfa ci fan olin
innrcmpnn määrää multaa eitä Ijietfan, fostn jemmoifestn teljty
jeinä tulee linnrns. .'pieliin tulee olin teräioärnteistu jn pntjbaäta
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laaitiyiettaa. Manenva nyljbetään juurineen, mutta joi niiben
mutana jentaa multaa, leifataan juuret poti.
Saivilaaiti ivalmiitetaan taivallijeija tiiliranac-ja toaarin?
onanialla, ettei je jaa tnlla liian fiinteää eitä liian toetelää eitä
fijältää liifamäärin yieftaa talji jatoea. Säännön mittaan täy=
tetään yljtä ojaa ivastaan jaivea tatfi ojaa (jietfaa.
Seinän mnoboSfainiSta ivarten tanvitaan initniainia lan=
boista teljtyjä muotteja, jotta fiinnitetään toifiinja liiloilla ja
Ijammaipnilla (tulvat 12 ja 13).
Jyö alotetaan aina ratennnffen nnrfaSta ja molemmat

HTTH7T

S
Minua 14.

jehtät teljbään ytjfaifaa, jotta ne paremmin jaa yljbiötyniään.
iDinotit afetetaan roatnpaifilla ja tuohilta taltalleen timijalan
päätie, totutetaan ja Ijiefvitetaan; fnn tämä on tetjtij, täytetään
muotit lo jentiinetrin pafjnijella jaivilaaititerrofjella, jota jiillo?
taan täfijiirivimella. SaiviferroS peitetään fittcn onnetta pitfit=
täijellä tanenvaferrofjclla, jota tarfoin poljetaan jänteen. Sitten
taas? täytetään ytjtä patju ferros jaivilaaStia, johon fanenvas
ferroi, tällä fertaa poifiitain laitettuna, poljetaan. Siten jat=
fetaan työtä ferroi ferroffelta, fnnneö muotti on täynnä, 'parin
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muorofaubeit fiiluttua, fitn laasti on ftjllifji fomettintut, )iirre=
tään muotit eteenpäin jeiiraamaan Hurttaan faaffa, tttiSjä mene;
tellääu lainoin tuin ebeUiiesjäthi. '.paras tm fiimiittää omi; ja
iffunatarmit tiilimuiiranfjctta, jota pommein fjiiifan ultoneinaan,
joten liitä jinitiji) ifääntuin telms auton ympärille, jota jouten;
ma ratciniufjcn ulfomuotoa (fmoa 14).
SBälifatott fanimtiuten fijoittamijefji aietetaan nelisfitlmai;
jetit meistetyistä l)irfistä tcl)ty reuints ympäri jeinäin ja täljän
alustaan fiimiiterääu faunattintet loaarnoiKa (tulvat 15 ja 16).
.Siitit jeniä jefä fijältä; että ttlfoapäin on meistetty fileätfi luotiin
mmallijella piilulla, täytetään tuopat ja iymennyfjet jamilaastilla.
Seuraamana muonita rapataan rafenmtS laastilla, jota
malmistetaau yljbestä ojasta jaivea ja ijieftaa fetä taljbegta ojasta
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ftuiva 16.

tuoretta lelpitäiijoittaa. SBcbett ajenieSta täytetään lautaivettä,
jota fitoo paremmin. Seinät moi miljboiu, jotta tie tiitijhvat
festärnämmiffi, fimellä ()t)mä((ä jcnieutitlä, jota on fetoitettu fabe=
meteen itiin paljo, että fiitä on tullut tamallifeu öljtjinaalin fa(=
täinen jefoitns.
Samilaastirafeinntffia ieljtäesjä on l)uonmttama, että pe=
ritStitljen ja fimijalatt tulee olla liuolellijeSti laitettu ja liifftt;
maton jefä että ttjöljöit on njljbijttämä niin aitaijeen femäällä,
että jehtät cljtimät ftiimtm ja ivalmistua ii)fit)ffi. .Slaiffi tarmepuut,
joita fäijtetääit parrniffi, fanneitji tj. m., tulee olla tuimia. Seinät
omat ultouemilla rästäillä juojeltamat foStcubelta ja miljboiit on
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[jymä t(mann>ail)to aitaan jaatama, iillä jamirafenttufiet oivat
jul)teel(ijesti toSteubenarfoja.
iHJefitaton laattaa teljbä erilaifista fattamiSaincista. Dlti=
aUcfi- eli ulfo.
ratto. totoista on, lufitunottaiitatta fmofealiintaijuutta, )'e etu, että
ratennuS pyjyy lämpimänä taimella ja miileättä tejällä; tilitettiin
omat ne tjymin tnlcnartoja. Sutien manfjaan, jolloin näitä fat=
toja täytettiin enemmän tuin muita, ei ollut tumatonta, että
tarjanauoau puutteen fattuesja temätpuolcen fattomljet poistettiin
ja annettiin farjalle rttoaffi; feuraamana iyfiyuä clontorjunn
jälteen täytettiin fattamijeen uiifia oltia. 4?ärefatot omat
niyöstiu merrattain tjuofeita ia fentäljbcit yleijecii täytännösjä.
Slniienfin omat ne mäljentmin testämiä ja lifäfji tuleuaitoja,
jonfatäljbeu miime aitoina tjljä enemmän on rumettu täyttämään
a s f a 111 i l) u o p a f a 11 o j a. X i i l i I a t o t omat fitämastoin uyty=
ään jyystä jääneet ttuljolaan. peitit otot omat (jymiä ja fe=
meitä, maan liian falliita, jotta niitä moiji juofitella farjantjuo=
neita roarten. SrilaifiSta fotoista maatii olfifatto juurinnitau
miettämyybett, joten jen tortenS on mäljititääii puoli ratennntfcn
lemcybcStä. SDleltcin jänniä mieitämyyttä maatii tiilifatto, tuu
pärctatoiSja jo riittää forfeubett ja temeyben mäliiten fuljbc tuin
1 3:eett. SBieläfin mäljcmpää miettämyyttä fyjymät pelti= tuin
myös asfaltrilyiopatatot, joista forfeits moi juljteutua (emeyteen
tuin 1 otteen tai Otteen.
ifijefifattoa fattnattamat tatonfanuatteet omat IjuolellijcSti
Katontannatteet.

M uiva 17.

tyataunront fniiuivia aineilta fcfä fitnpaitfi niin
mat, että painamat jeiniä main fol)tiiuoraau.

afetettcv
ipieuentntiäfä
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rntcnnnfiisia, etenfin ieltaifisin, joisin on ivätijeiniä, jaottamat
fnionfnnnnneet otin yffinfertnifinta laatua, j. o. niityin ci tdr=
mitfc tullina uinnin tuin fafji maStaftain nojautumaa parrua eli
n. i. tn t on reittä, jotfn fiinnitetään mälifeinäin päälle npo=
tettnitjin tannatnSljirfiiit (majcnnnalla olema tuma 17). Soi
mälifeiniä punttiin, — jotfn itje afiaSja oivat omimin maljmigs
tumaan rnfennuSta, maan tarpeettomasti mnitcuttaloat liiffnmiSta
jen eri ojiin, — ja jos jännitySmnli on fnitrempi, niin että rei=
fien täytyy otin enempää tuin 3,5 metriä pittät, yleistetään ne
toifiinfa tcSfifotjbntia fitnorjiltn (oitennpnolinen tulon 17).
5oS rnfennnS on loietäfin (civeämpi, pyrtii fntto lyttäämään
jeiniä ulospäin, jonfn
cStämijeffi on pntfo teljbä
fatonfannatteet monimnt*
tnijcmiiint
täyttämällä
efim. finoiSjn 15 ja 16
ojotettua rntcnnuStapna,
jonfn oljeSjn lo ä l i f a t o n
p e l f f n t e r t n on fijoi=
tettmoa niin, että )e ioatj=
ÄiiJirn 18.
loiston jo toosfnpitää ra=
fennnSta, jotn iopiionSti moi tnpntjtun niin, eitä f annot u Syirfien liitofjet ajetetnan nojaamaan erityifilte n. f. jatnla=
puille, joita IjenioStallciSfa tntcivnt p i 111 n n p y t m ä ä t (tuma 18)
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Äuwa 19.
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ja farjnfartanoiS]a motemmin pilotin refjupöytiä feifoivat pylroäät
(finon 19). 9?nitä pytmäitä älföön fairocttafo maaljan, foStn
ne fiinä pian (nljoomnt; ionein pystytettätöön timipntiniben päälle.
9

18

SllapääStä rauhoitetaan pylmäät ierämällä »vanteella, jota estää
pyltväStä IjalteilemaSta pulttia fiiljen fijääulyöiäcSfä.
Säälitätte.
SBälifaton täytyij ennen taiftia olla niin tiimiS, että fe
pitää lämpimän ja estää foSteutta tniifeunimaSta ylifille eli mim
uitte, josta reljut täymäi nmmcljtinicitfi ja Ijomeljtmvat. .'parma
mälifatto laSfce fitäpaitfi läpitfenfä törfyä ja tonnia, mitä fiui=
rcSti maifeuttaa eläinten puhtaanapitoa, »leijun alaStoöfemiSta
luarten tcljbään fattoon ainoastaan ytfi amara a n f f o, jofa fyöttä=
mifien mälifenä aitana on pibettämä fuljettuna tiimiSfulfcifella
luutulla, (parasta on fuitenfin, ettei rcljnja fäilytctä ylifillä,
maan crityifeSfä tallin miereifcSfä rcfjnlju o n ces ja. .spylättyin
rautatiefiSfojeii rannattomista pienistä tiililj o (»veistä teljbljt
mälifatot olijimat erittäin fopimia fitaljuoneifiiii, tnn omat fangeu
(ämpöijet ja tiimiit fcfä tulcnmaarattomat, maan falliit rafeiinuS=
tuStannutjet tefeivät maStuffia niibcit »jlcijemmällc fäyttämifelle.
'XamallijeSti tulemat mälifatot tiimiit, jos lauhat p out a taan,
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.«utua 20.

toSfetaan limittäin (tuma 20) talji faljteen ferrolfeen, joilta päälle
tentitetään täyttceffi (liitua famiferroS, jota estää lämpöä (jailjtm
maäta, mutta jota toifclta puolen tarpeettomasti painaa mälifaton
fannattimia. (parempi on jeiitäljbcn fannattimicn atopuolellefin
tcljhä (anboitnS pontatniSta lauhoista. Oötolempain (anboituSten
»välinen pafjn ilmaterroS luoittaa (juonoita (ämmöujoljbattajana
patljaiiumanfut täytteen. 3oS mälifatto on liian oljiit, tunteiltiin
fylmyyö ylifiltä ien läpi, jolloin foStcuS tallisfa mefipifaroina
ajettuu fattoon ja toljottaa fitä. SoSfatin määrin ivoipi tätä
(jaitallifuutta »välttää, jos fylmimpinä päiminä (emittää miiuiillä
olemat retjut tafan fofo ylifille. SoS aijotaan Ijeivofclla ajaa
reljitt ylös ylifille, on ajorata pcitcttämä patfnilla, (juoneilla
lauhoilla. 3ottei metojuljtaa tiirljaan rafitcttaifi, tcljtäföön ajo=
f il ta niin »väljän jyrffä hiin nialjbolliSta, mitä mntominnnin
on faamutettamiSfa, jos [en moi joljtaa ylifille miereifeltä mäeltä.
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^(jorata ivariieteiaaii viinoilla, joita naulitaan [iltaan poiftiteloin
noin puolen metrin pääljäu toifiStaan.
SBiimc aitoilta on t)l)ä enemmän rumettu täyttämään
farjatartauoita ilman rcl)uMinnittä. 2x<älifatto teljbään )i(=
loin taitteincn, niin että
[e miioboStaa Ijolmin
(tumat 21, 22,23). Mun
ulfofeinät fiinä tapaufe
feSfa moibaau teljbä pal
joa matalammat tuin ta=
mallipa maatajuoria mä=
(itattoja fäyttäeSjä, jääs=
tyy tämän tantta mel=
Muroa 21.
toijesti rafciiituStuStaiu
nntfia. Sellaifia rateu=
iinffia moipi jentäljbeii
mitä paraljimmiit juofb
telia fätjtettäniäffi, ivar=
fiufin tun ue [en olje-Sja
omat lämpöifiii eimättä
tallien taafuaiueet niiäfä
moi [aaötuttaa farjau
reljua.
Äinvrt 22.
Xallirafennufjen foto Siatennutjen
ei riipu ainoastaan fii= fu«r«“8.
Ijcit fijoitettamien e(äiu=
ten lutumääräStä ja las
jiäta, maan nnjösfiii juu=
rcSja määrin fiitä, millä
tumalla aitoo afctella
eläimiä [iiljeii. Stutatin
l)cmoSta foljben (aöteiaaii
Muroa 23.
9—13 neliömetrin ala per=
mainion pinta=alasta, 7—
9 neliömetriä jofaista nautaeläintä fetä lammasta talji fifa=
eläintä foljben noin 1,8 neliömetriä.
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Tallin forfeuS taitoon asti maistelee rafcnnut|eii fo’oit,
eläinten lumiin y. m. mutaan.
Siian f o rt cat (juoneet tuntumat fylmiltä ja itämiltä.
Siian matalisfa on i(ma fitä mastoin tufeljbuttamaa ja epäter=
meelliStä jefä eläimet färpäSteu atjbiS tautia. (senpätäljbcu tclj=
bääu IjemoStalli main 3—l metrin forfuineu, tetjminamctta,
jota on pibettämä mäljän lämpöijempänä, 2,7—-3,g metrin jetä
fifoläämä jamaSta jyystä mieläfiit matalampi ett 2,2—2,s meh
rin forfuineu.
^trnmnto.
'permannon laatu on taittein finirimmaSta mcrfityffeStä,
(osta fiitä pääajiallijeSti riippuu, täytä matjbollijetfi pitää ilmaa
tallisfa puhtaana mai ei.
'Pääjääiitönä on, että permanto on teljtämä mällittään 25
feuiimetrin torfcubclle maasta, niin ettei perustut (en foSteutta
millään taivalla moi imeytyä fiifjcn, josta jyystä, fitteit jo on
mainittu, myöSfin perustus on ojittamalla tarfoiu fuimaffi laS=
lettama.
'Dielfeiit faitiSja permannoista on, muuauteii etuijiiufficn
oljeöfa, (ufuijaSti puutteellifuuffia. .£jymän permannon juljtcen moi
nimittäin teljbä niin paljo ja niin crilaifia maatimiitfia, että
niitä faitfia jämällä fertaa on maifea täyttää, öllatjeeu täyfiii
tarfoitntjeumufaineii, tulee permannon nimittäin olla fetä tcStämä,
että myöSfin tarjota eläimille tajaiSta, lämpöistä, mcbotonta eitä
liian f omaa alusta, jota fen oljeSfa on tefjtämä jollainen, ettei
mirtfa eitä lantamefi pääje tinifeutnmaan fen (äpitje. Siämät
armoffaat faöminramhitoaiueet aufaitfemat nimittäin tulla tarfoiu
talteen otetuiffi, jonfatäljben niitä mi estäminen tuufeiitumaSta
peruStutfeen, miSfä ne main cbiStämät ilman jaaötumiSta.
SSirtjaSta ja nutista cliiiteKifiStä (orgaanifiSta) aineista
fylläifenä olemaSja permannoSfa miiljtyy fitä paitji faifellaifia tart=
tuma=aineita, jotta moimat fynnyttää' tornia tauteja, niinfniii
pernatantia, feuljfomätää ja pääntautia IjemofiSja, pafjanlaatuiSta
föf)ätuumctta, fuouo= ja forffatautia jefä fulfutaiibin tapaista
murtiuttamiSta eli (itiön feSfcnlitomiSta (eljmisjä, jefä matfuria
nuoriSfa ivafifoiSfa, joilta ofjcSja fjaamat fellaijisfa olojuljteiSfa
fäymät tumallista miljomanuniffi.
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jDhiutamiSfa paifoiti riitettyjä (jieftapermannoita ei moi $icttaper>
ntiS]ään Jii()teeSfa puolustaa, aitiotaan ei Ijcmofia marteii, foSfa mannot
mainiot
itämä eiiviit tuot olin etujaloillaan faimelematta fymiä tuoppia
ja jett lautta joutumat äimän luonnottomaan ja rajittamaijeen
afenfoott. Sitäpaitfi fa-sfee Ijieffa f)e(po-3ti läpiijenjä metelöit
Jonnan, jota Jyiniyttää cpätcrmccllifiä taajoja. Sellaiiella perman
nolla ieiSteSjään fjeivofet fen oljeSja itjein jäämät rimiä eli
muoljifen rohtumaa, tamiofäteen mätää j. m. mammoja.
tViitä Ijictfapermannoivta Janottiin, Jomeltiut mlmMin j a m i= Samipermam
m>t.
perin ani oi liiti, viemän fiiiiteämmät ja läpäijemättömämmät
tulemat miimelfi mainitut permannot, joS ne Juliotaan tomifji 30
fciitimetrin patjuubclle ja fitten peitetään 7» Jentimetrin patjni=
jella fcrrolfella laStettua falffia, jota niiitifääit on Ijymin jul=
(ottama. jQlyöSfiit feuraama menetystäpä on juojitettama: 7 ojaa
Jeulotnia tnrmehtlifaa ja 1 oja laStettua raittia fcfotetaan me=
bellä tanteafji taifinafji, jota 5 Jentimetrin patfnifena fcrrofjena
lemitctään fanien päälle ja poljetaan Jäljen. ©länttiä ei fnitcn=
taan tule ajettua JeiJontaan tämän lajifille paljaille permannoille,
maan Jyytä on täyttää alituiJcSti mailjbettamia aluSmiioteita.

Vnofeata ja uuttamaa on antaa eläinten fcifoa (annan eläimet leifopäällä, jolloin fitä faabaan fefä runjaiii määrin että erinomaifen wnjJtjjäng"an
Ijymää, to-sta eläimet poltemalla pitämät fen niin yljtecnfnllot:
itinä, eitä Jett typpeä ei mene (yitfaait niin paljon tuin muuteli.
Säilöin moibaan mirtja myöSfiit iarfoiu ottaa talteen ja pitää
Ijuoiie lämpimänä. SJhitta täljän tanvitaan paljo aluffia ja
ilma on fiitä Ijuolimatta niin pilaantunutta, eteiitiu niittä ai=
foiua, jolloin lanta ajetaan ttloS, että fellaijet farjaitl)uoueet
omat cpätcrioeellifiä. Setttäljbeit tällaifet farjanliuoiieet omat
iefjtämät muita tailirafennutjia forteammat.
käyttämällä ritujaiit määrin jammalaluffia moipi
tilitettiin pitää ilmaa jotenfin puljtaana. Sama foSlee myöotiu
fuujenijamnja, mitä alnSaine on ebnllitten fiinäfin ful)teeS{a, että
eläinten painon pujertama, neulojista tiljfuma tärpätti pitää
itiiben famiot ja jorfat termeinä. iUäliämetjäifiSjä JeitbuiSfa ei
tietysti tnitenfaan moi täyttää tnuienljannija alntfina.
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.Siimestä malmistetut permannot oivat (jymin feStämiä, ivaan
Riraiptnnniinot.
aina tornia ja fylmiä, jonfatäfjbeit eläimet niiben päältä ciivät
[aa nauttia tofilepoa ja myöStin ivoimat faaba fäilöSiystantia
jefä ivilustna. Sijäffi oivat ne enemmän tai mäljeminäit liut=
taita jefä tuluttalvat liiaffi fjemofien fenfiä.
Tamallijet tiiviitä (ostetut permannot oivat fitäpaitfinuifii(ai=
Riioilla loiste
tut perman [ia ja epätafaifia, josta polioenpaljtaa ja muita pujcrrnSivantmoja
not.
ivoipi jyiityä. SBäljäistä tajaifempi, ivaan jämältä terinä (iitf=
SluofatuiPta faampi tulee permanto, jos ie malmiStctaau niuofaiiiista tiivistä.
^peniianifot'11
i111110'1’ tilin cbellämaiuititistatiu permannoista on je (joitta,
että mirtja tiiufeutuu fiioien ivätijiin faumoiljiu ja jaastuttaa
ilman. Jämä on iväftcttämiSjä fiteu, että jaumat täytetään
iementitlä. ilosta tämä tuitentin on patja firpafeiua läfjtemääu
Semcnttibcto-irti fitciStä liivistä, on ebnltifempaa tetjbä permannot fementtu
niptrnmnnot.6etonigtn j o. peittämään feinenitiferrofjeeu upotetuista imu
tuta: ta(ji mursfafimistä.
1’1 S f altti on oiivattiuen permantojen tefoaine, fiitä malmiS;
^läfaittipcimannut. tetnt permannot tmi omat fiistejä, täybellijesti ivebenpitämiä ja tjie=
man petjmeämpiä ja lämpimämpiä tuin fimipermannot; tuitentin
tulee fiiljen täytetyn asfaltin täyfiu tarjoilusta maStatatjceii olla
parfjaanlaatnista, toSfa fiiljen muuten fyittyy epätafaifuuffia
eläinten painosta. Slsfultii fomcltuu eteuti fitaljuoneitteu permaiu
uoitfi, Costa fe paremmin tuin fementti fyfeiiee mastustamaau
maljivasti tjappoijeu mirtfaii ja iiloSläitfijiieibeu nmiboiu tai
Ijeraujättciben maifututfia. (Sstäätjeen eläimiä liiifastumasta,
täytyy permantoon uurtaa toruja, 'fsalja tyllä falliit Ijiimat
eStämät asfalttia yleifempään täytäntöön tulemasta.
Staiitntiiii.'piufan (jelpompia, mutta tuitentin fanien tarfoituffeiu
pcriiioiinot. nmfnifin omat rautatiilistä teljbyt permannot. ?sos tiilet iljetetään
fyrjälleen, tulemat jaumat (ifemmälle toifiaan, joilta tantta eläu
met oivat mäljemmäsfä liufastiimifen ivaarasfa. parasta lienee
tuitentin lasten ne (appeelleen taljieen ferrofjeen, joista alempi
ferros, joljon moi täyttää (juonompia, micläpä rittinäifiätin tiu
liä, ajetetaau lujaan fullotini, tafaifen (jieffamlutjen päälle, jota
mastoin ylempi ferros muurataan jcmenttilaaStilla. Sellaijet
permannot omat Ijclppoja torjuta cimätfä ne (äpäifc mirtfaa, etenfin
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joS tiilet on upotettu tuttinaan tiwi(jiilitermaait jo laastiintiu on
fetoitettu (itä.
£11 tuetettu mäljcntää tiiuipermautojen painoja (astenialla nii= Jrtonaijet
tuo
beu päälle irtonaifia permantoja puusta. Jätä ei fuiteufaaii pitäifi puuperin
nti
tcljbä, fillä emien pitfää tunteiltiin metelä ionia uiiben läpitfe ia
fofoontiiu inljottaman löyljtäämätfi ja tertvcybelle maaralliietfi
fottutfi. Sanotulla tumalla fijustetuiSia fifaljiioneisja outin, ien
uliltaan tuin fotemus näyttää, tuolemaiiiuts n. j. pintapoltteefecu
faiigcn juuri. .Siitit puuperntanto on laljouuut, jota ylceujä tapalj=
tulitin jangeit lytjljesjä ajaSja, jättiin mälistä, eitä eläimet pol=
teiuat permannon pultti ja moimat jeit tantta paljasti niiitaljut:
taa, mieläpä taittaa jalfanfa. Jos fentäljben taljtoo limittää
(taittoja, jotta jeitraamat timipermantojen mutana, on tarfoituffen-mutaifinta lemittää eläinten alle riittäioästi fiiimitteita.
SBäliitt on tapana teljbä ainoastaan taampana olema oja
pilttuun tafji Ijinfalon permannosta fimestä, jolloin eläimet ctii=
jaloillaan jeijomat pitifella permannolla, jota outin jattgeu tar=
toituffeiimufaijeiia pibettämä.
(iitimmiit täytetään lantuista teljtyjä permantoja. 9te omat Santtuper*
fimipermautoja fiittä juljtecSja eternämmät, että omat mäljemmiu niniifo.
tornia jefä, jos niistä on onnistuttu poistamaan meto, myösfht
lämpimiä. 9i'c tyubyttäifimät jeittäljbeu faiftia toljtunllifia maati-nutffia, jos maan paremmin feStäijimät fuliittamista. Jo muu:
tämän miifott tututtua jyntyy näet taiiffiioermamoiltiii jymäit;
teitä ja naulain faunat ynnä ofjat alfamat toljota efiitt. 9,'iyöstiit
imeytyy fosteus erinontaijeu helposti puun (uStoiljin, joitta tantta
ilma iellaijisja tallirafeiutiifjisja Ijnolellijiminasta ilinanmailjbosta
(juolimatta aina on enemmän tai mäljcmmäu turmeltunutta.
SfiJaitta itämät permannot omatfiu Ijitofeita lasten, täymät ite fui=
tentin alituisten tarjousten totia ajan pitfääit jattijcit talliiffi.
'jSermaiitolantfiijen tulee yleenjä olla noin 7—to icutimetrin pat=
jitifia.
ginien faittia muita permantoja moi iuojittaa iellaijia, jotta j|juuni)llyi8tä
omat ieljbyt piuipöltyistä. Piäntät malmistetaait 12—15 jentis tcbtt) permetrin pituifitfi foljtijitoraait poiftiialjatuista lanttujen päistä mon ••
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talji fiuififulniaijitji piilutnista Ijiriistä (ftnva 24). Sellaifteta
pennannoiSta tulee erittäin teötäiuät, joö pölftjt läpiliotetaan futi=
litalla tenvalla iefä afctctaan [jtjroin tiiiviiöti ivieretijöten fcinentti=
bctoui:alit‘Stal(e, joitta päälle on leivitettij 1 jciitiinetrin pafiut=
nen, filittiniellä tajoitcttu terroö Ijicnoa liieftaa. Sitä teljbesiä
on ivälttäniättöniäsii tatjottaiva, että betonipinta tulee riittämän
faltetva, niin että ivefi, jota ninljbollijcsti ivoi tunteiltua puu=

1

\<ä

^tuiua 24.

ferrotjcn lävitie, pääjee juotjeniaan pois: inuuSja tapautjesja
permantoon vian tulee laljonneeit luita. lavatta on imjöstin latoa
punpötfijt mälittömäSti lujaan fullotnit ja (ajoitetun Jamesta
tefjbijit pof)jafervofjeit päälle. Mäiiinrmiinella Juliotaan tte fitten
tvielä fosteaan iamecit, jota tällöin tiutleututt iauntojeit loäliin
ja estää luirtjaa tuufeutuuiasta jijiueniutälle. '•permantoa ihvel=
(ään ruufaasti tenvalla. Saabiin tofemntien luutaan funlinvat

25

fiten lasfetut permannot oleman pahempia lahnoinaan tuin betoni;
alustalle perustetut, pnupölfyiStä tcljbyt permannot.
9JliSfä metelä joilta ei (norostaan iineyby patjnha lemitet; Santatounit
iyiljiit fnimitfeilnn eli alntfiin, tulee fitä poisjotjbottaa erityifiä
toimija myöten, jotta moiinat olla eri taivalla teljbyt. Samoili;
finta ja eftfä tartoitntjenmntoifinfatin on pilttuun, Ijinfalon talji
farfinan taafje upottaa ainonoinen tonni riittämällä pntontjella siivonaintn
tonni.
(tuma 25). Se tulee tcljbä jotentin matala, j. o. main noin
5 ientimetrin fymyinen jetä poljjaSta tafainen ja 15—20 jenti;
metrin (empinen ynnä luäljitellen, ilman jprttiä aSfelmia, tallin
permannon taialle ylenemä. 3oS tonni on jymempi, moipi je olla
jyynä jänteiben menälinnnifiin IjemofiSjo, fnn ne jattniuat tami=
onja färjellä nojautumaan tonnin reunaa ivastaan ja lintalj;
tamaan. Sellainen jännemeiiäfibyS laattaa liymiii helposti
tapailtua ja oit paljoa
maarallijempi, jos piit;
tiuut permanto, niin;
tuin paljo tiiliä iijein on
laita, on 10—15 fen;
timetriä foiiruu pol);
l.........
jaa ylempänä. Sollei
Äiuva 25.
toimi ole marfin pittä
eitä fitä jtiS tonnit;
laman putoiifjen attaonjaaini)et)i ole patio teljbä alemmasta
päästä poijua fymcmmätfi, on jopimatoitta peittää tonni loitta; 'Pcitctti) tou>
m.
lännellä. 3oS näet peitettyjä fourujo täytetään, laimiinlyöbään
tama((i)cSti jofo itnI)ohtfjeSta talji (jitolimattomiuibcsto täSjä
toljbin mälttämättömäu tarpeellinen mebellä liiiuljtomineit, joitta
tantta tonni nuinttnn poljinimanloatnifetfi (ifalätätöfji. .Sten
rasiaan Ijylättäioää on joljbottoa metelä joina lyioneen fifäSfä
oloinaan fäitiöön, fillä tästä on mältiämättömänä jenraulfena
turmeltunut ilma. lärteätä on pitää liuolta fiitä, ettei tonni
juorastaau (aste lannan [äilytyspaiffaon, tosia tästäfin jyutyy
paljoa löyljtää ja pennautometoa, jota moipi tuottaa miluStiimifia
ja iäilöStiistainia. Näitten haittojen iuälttäinifeffi fnnnnataan
tonni n. j. (öyljfälnfolle (linnat 26 ja 27), jota on laitettu fiten, 2öi)l)tätutfo.
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että laSfutormeu päätä on Rientan töpriStctti) ylöspäin, joitta
tantta toimen .alimpaan ojaan jäämä tantamefi estää ilmaa
tunfeutumaSta fijääu. äSälttämättömänä eRtona (öpRfäluftoja
fäpttäeSjä on fuitentiit ajettua ne niin mufaivaSti, että niitä
RelpoSti fäijpi puRtaana pitäminen, fosta ntuuSja tapaufjeSja
tormeu töpriStctti) oja loäRitelten tuffeutuu ja jiten estää ioirt=
jaa poistumasta.
Ajymin jopiivata on mt)öS=
Uouru pctifuaineita ivartiu pilttnunpermaititoit
ten.
taafje upottaa 72 metrin
4'
tympinen feinentitetty totu
rit, jota täytetään tui=
SÄä»
ivalta juoinutlalta. Tatti
pyjyy Rajattomana, fnii=
Suma 2G.
neS rnirtja ou (äpiijenjä
toStnttaimt mailan. 3af)=
ta feutäRben moi Ruo=
niata amniottiaffiRajua,
on foStea mutta poistot;
taloa ja uutta painama
fijaatt.
^ienemntisfä tai;
Sontnluiittu
tat)i olvi.
(eiSfa on tapana Rcittää
joitta ulos luutusta. 3=
jommisja tarjafartanoiS;
ja on fitämaStoin paffo
ivicbä joitta ulos lauta;
fäitiöön työutörattailla
Aunia 27*).
taRi mana maSteu laite;
tuitta, listoja pittia tul;
ternittä rattaitta, ja täytyy luutuu taRi omett, joitta tautia tämä
: i 1. Monnin potjja. 2. SffliiStoon afeteitu tiiviitä. 3. äöpriStettp lastu»
tomu „$öi)anäsin" ivatiniSteiota, ivatinrautiaSta totji piiuSta. 4. Somien top*
risiettii oja, täpttiineenä inetifetlä aineetta, jota futfee tornien fuun ja eotää
■vetoa, 'i. Söijnm plcmpi [eivä, joilta tulee olla toimin pohjaa (1) ja tornien
luuta (0) aiempana. 7. Dliia tat;i lantaa jäätpinifcn eStämifetfi. 8. Semenb
tiä tai asfalttia.
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tapailtiin, mälitämättömäSti, mebon ja löiilitän eStämijeffi, olla
tiimisfulfeijen.
permannon alainen lantofellari on mielettömyys, jonta mci. öantafcnari.
bäu päiminämme pitäiji olla fotonaan paunaan julistettu. ']?er=
nunniini alla jäilytetystä lannasta noufee löylifäämiä (jöyryjä, jotta
(antalunftujen ja permannoSia olemaiu ratojen tantta iunfcittumat
Hamettaan, josja ite eimät ainoastaan faaStuto ilmaa, maan
myösfin jyuuyttämät metoa, fifji epätermecllijempää, tuin eläi=
ntieii ofjitfe fitlfema ilmamirta ei ole mäljääfääit puljbaS. 3el(ai=
fiSja farjanljitoueiSfa on eläinten termeybetttila feutäljbeii aina
määrälle altiSua, jotapaitfi täältä tuStiit moi oltu putjettafaan
puljtaubeSta ja raittiista ilmasta.
Santajäiliöii tulee olla fatotjen alla, mutta fitä ei jaa SJnntnjäiliö.
rafentaa tallirafennuffecn fiiuni, toSta turmeltunut ilma fiittä
tapaitffeS]’a aina piirfii tiiitfentumaan ljuoneejeen ja jaaStuttamaau
fiittä olemaa ilmaa, fiautajäiliö on mieluimmin teljtämä jään:
nölliieit uelifiilmioii muotoon, jota finni efint. 10 metrin piltti:
tien, jolloin main on tarmiS mitata (antaferroffeit forfeuS ja
fertoa fe 100:11a, faabaffeett tietää, moutafo fuutiometriä lantaa
fäiliöSfä löytyi). Santajäiliöu pölyä on peitettämä patjulta fami=
ferrofjelta ja ivariiStettama t)ymäl(ä, mirtfafaimoon päin mieltä: Mittiatoimo.
mältä pubotiiffelta. SEBirtfafaimoii tulee olla ljuoteltijcSti iemetu
titetty ja monistettu pumppnlaitoffella (antamebeu tylyentämiStä
morien.
SBebcit tuljetuttamincu ta((ei()in ja farjatartauoiliin täypi ^uomaiutfi.
erittäin jiiuremmitta tiloilta ajoit pitfääu fefä faltiiffi että moi=
moltoifeffi. SoS fiiS juinfitt ma()bolliSfa on, tulee toettua faaba
toimeen jonfinlaiuett mefijoljto tatji aittafin rafentaa faimo niin
(itelle, ettei ote tarmiS mebättää mettä pitfäin mättäin päästä.
.Sluitcntiii on ennen failtia pibettämä ljuolta fiitä, että eläimet
jäämät Ijymää juo m am että, jouf'atä()ben ei millään eljbolla
täi) laatuun puljecnaolemaan tartoitnffeen täyttää jollaista tai=
moa, jolionfo fertyy mebenlifiä (outajäiliöStä talji motista, mitä
jantjen IjelpoSti tapaljtun liieftamaasia. QoS fiiS faimo on je(=
laisten poiffain (äljeiiyybesfä, pibettäföött l;eti liuolta liitä, että
faifti (antajäiliöStä malttma meji, futeii jo mainittiin, tarfoin
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footaan äSfenmainithiuu mirtjataimoon, joljon jofitiuen pifara
tallin metelästä Jonnasta on juofjutettama, jott’ei peniStitS tulifi
faaStutetiitji. iparenimatfi matitubeffi Itiotafoon (äyiintä taimoa
ofemn maa tummiin muotoon ja (astettafoon fimillä, niin että
maamefi jnotfee pois taitoon luota eitä faimoon. Elimallifinta
mettä jaabaan tahnasta, jofa jaa maanalaijeit lijämctenjä mito=
riita ja metjänrinteiltä, liitonompaa on fitämaStoiit luefi, jofa
tulee pellotta talli muulta, elimellijistä aineista täuteniä faa=
neelta maalta.
.Siitit mettä ajetaan Ijemojella, ou tapana tallin jeinän
ultopuolelle ajettua ratti, josta meji fourtia myöten jitoffee mefU
amntcefceu talji nutuljun ijompaan jäiliöön. Xamallijesti jyntyy
fuitettfiit tonnia marteii jeinäätt teljbystä autosta patja luoto,
jota estäätjeen farjauljoitaja mätiin tuffii rei’ätt äijillä talli jol=
lain maateriepaleella. SBetoa moipi mtiösfiit mäittää, jos jolitaa
tormett itiin alljaalta, että fen juupiioli pistäytyi; mebeitpinitan
alle, kastetaan IjemoSta foljbeii päimiiSfä menemän 20—30
litraa mettä, leljntää foljbeu 25—40 litraa fefä 1,5—2,5 litraa
futatut lammasta foybett. SBiljaiitareljnlla iyötettäisiä tutun
l;iufan mäljemmin mettä.
Uärteimpiä eljtoja eläinten miilyymijeett on, että jäämät yett=
3luiantt)aUjto.
gittää raitista ilmaa. Sämä eljto ou itiin criitomaiieu tärteä, että
ilma on pibettämä pttlitaana maittapa lämpömäärän fitStaiutut=
jolla. SBoibatfeen oifein läjittää ilmanmailjbon juurta merti=
tyStä, tulee1, ainoastaan muistaa, että ojiin, tamallineit, 425
fitoa painama leljmä hengittää feuytoistaan 125 litraa l)ii(i=
Ijappotaajua*) tuuniSja, jonfatäljbeit jos (eljniä oliji äimän 11011=
genpitämäSjä, 2*/o metrin fortuijesja ja neljän metrin pitnijeSja
ja yljtä leiveäSjä (luoneeSfa, jota fiis oliji 40 fuutiometrin laa-jninen, niin Ijiililjappomäärä — jota raittiiSja ilmasja on liymitt
rnäljä eli 1 liira 2,500 litraa foljbeu ilmaa — 24 tttititiSfa
tioiifiji 7 7-2 projenttiin eli 3,000 litraan, jota mustaa noin
i ftiilifyappo on faajn, jofa jnnnjy palamina, hm polttoaincibcn
hiili
ilman happifaafimn. Samoin tapahtuu eläinruumiiäfa ivähitctten
ramintoaincibcn fulacöfa hiilen palaminen, jolloin hiilihappo vointiin nloSljen»
gitetim ilman miifana.
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V13 ojaa toto [juoneen ilmamäärästä. 9iyt on tunneitu, että
[jiilifjappo, joS [itä löytyy fuurcmmaSja määrin tuin 4 ojaa
1,000 ojaa foljbcn ilmaa, maifuttaa fijääuReiigittäcSjä myrfyl(i=
jcsti. ''Puljcenalaijecii Ruoneefeeit olifi jiiS, leRmän oltua fiinä
muorotaubeit, toteutunut noin 19 fertaa juurempi määrä ljiili=
fjappoa, tuin mitä ilmaSfa tamallifiSja oloiSja tuliji jaaha löy=
tyä. SCBaan ei fiinä tyllä. ll(oS()engitctyStä ilmasta erittyy
juuret määrät mcfitaajiia, cbclleeu [jitoilcmijcSta, juoliStoSta
lähtemistä taajuista ja (antaljöyryiStä fetä färyämistä lampuista
ja täymistä rcljitaiiieista jyutyy erityifiä termeybcllc mal)iitgol=
lifia faafuja ja (öy()täämiä aineita, jotta taitti omat omiaan
turmelemaan ilmaa. Sityeit määrään epäcbidlifiSja oloiSja olifi
äStcn täyttömästämme efimertiSjä mainittu leljinä enintään
muorotaubeu ofcSleltuaan fuljctuSfa IjuonecSja tuotlut tufefjtiu
mijeSta.

fEobeUijuitbeSja afia ei fuitentaau ole itjan niin luaaraU
liiicn, fillä [jymätfi onuetfi ei farjaiifjuoneita moi ratentaa niin
tiimiitä, ettei aina jotiu määrä raitista ilmaa pääfc mirtaarnaan
fifään enemmän tai mäljcmmän hataroista omista ja ittimiSta,
joilta ofjeSja tamallifeSti itje jeiuäin tefoaine joljonti määrin on
[juotoista ja (aSfcc ilmaa läpitfenjä.
Säntäu n. j. luouuollijcu ilmaumaitjbou amulla ci jcii= jeuonnoKitäljbcit ilma, Ruotimatta tallin Rcntilötuiniaii faifiSta pouuiS= ntn ilman*
roailjto.
tutfiSta taliviSaitaan tufcta tattiSja löytymät reiät, moi turmeltua
yli määrätyn locrran. Tilittä maitfci ilma oietaan fiffi faaStuiiut, että fiitä fuoraStaan ou Rengon maaraa, niin turmeltuu
fuitentiu eläinten termeyS armcluttamaSja määrin ummeRtuneiSfa
RitonciSja olosta. Mäntän ilmaijcc muun oRcSfa tufala [jengi:
tyS, puuttuma rnotafjafit, [jäiriytyuyt ritiianjulatnS, (juonomeri=
jyys ja mäfjeiiuyt tarttuma=aineibeu maStuStamiStyty, joitta tantta
efim. ou jelitettämiSjä, niiteillä pa[jtnta= (tiil>erfcli=) tauti mä:
[jäsjä ajaSja on moinut lemitä jotentin taajalle farjalartaitoU
[jintme. .Spemofiin maifuttaa turmeltunut ilma fiten, että fäymät
luonteeltaan fjitaitfi ja mcltoiffi, mäRemmiit feStämiffi fetä pään:
taubillc alttiiffi.
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(jiettattnieäfä,
Ajieffafimestä, falffifimestä, tiilestä ja puusta tcljbljt jei:
^Hiestä'ja”’11 °'un* ljuotoifia; ilmanmailjto uäibeu aiiteibett läpi tapailtiin
puusta tclitujt fuitenliii ainoastaan itiin faumaii tuin omat tuimia, jillä niin
ieinät. pjn|t fuj|t f)u0f0]jju on inieptijmjt foSicutta fiiurenimagja mää=
riit, tulemat jeiuät ilman (äpäijemättömiffi. Sentäljben ei pibä
muurata tiilijeiuiä juolaijeen meteen fetoitctulla laastilla, jillä
fiitä ci testaan tule täijfin tuimaa jeiuää, eitä mljösfään liian mar=
tjaiii rapata niitä. Sitäpaitfi on fcinä juojeltama räStäsmuo;
bolta mäljintään 60 jeutimetriä ulfonemilla rästäillä.

Äutua 28.

Äiiron 29.

Auiva 30.

I

.ftunui 31.

SDlitä juurempi fcinäii pinta^ala dii, [itä milffaammin ta=
paljuni luontoperäinen ilmanrnailjto. Sentäljben on eläimille
termeellijentpää, jo8 ne fijoitetaan ufeiljin pienempiin tuin yljteen
tilamaan Ijuoitecjccit.
Sitointolliuctt ilnianmailjto ei taiteittaan ntiSfään tapauf=
feSfa ole ijffigtääu riittämä. Siitä moi parhaiten matinitua,
tuu aamulla astuu fifään tarjaljuoueifiin, jolloin jäljen määrin
turmeltunut ilma mittaa magiaan, että filmät omat tulla fnt)ne=
(iin fiitä ja fjeitgittäegfä tuntuu tufeljbuttamalta.
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Seuiäljbcn on jopimia ilmatormia xal)i rumpuja ajotta; jimatormet
Sentätjbcn
matta ilma pautama liitteeseen, joitta lautta turmeltunut ilma tn^‘ rummut,
poistuu ja raitista ilmaa ultoapäin riittämistä määrin mittailee
fifääit.
Sinjtyi) foto joutto crilaifia laitotfia, joibeu annilla juu=
remmaSja tai mäljemmäSjä määrin riittämä ilmainoailjto ou
aitaan jaalamaita. Siiman ytfiutettaincu ja täljtämtöllineii ilman;
mailjtolaitos on jommoinen, että jeitiäu läpi mälitaton rajalla
paunaan putti jota .fjögaitäSiit malautciSta, talji lätistä talji
puusta, maruStetaau fomcliaalla fulfulaitotjella ja ajctctaan faU
lellecn, u(fopuoli=
ucn pää alaspäin
(tumat 28, -29, 30
ja 31). 9?aitiS ilma
mirtaa tämän tor=
t
t
t
luen tantta fattoa
toljben, eitä joit:
.Qiiivtt 32.
täljbeu fuoraau ta=
paa eläimiä, maan luaSta
tarpeetfi
jetoituttuaan
IjuoiieeSja olemaan läm=
pöifeett ilmaan, ja painuu
fittcu mäljitcllen alaspäin.
Soinen ilmanmaitjto;
tapa on juorustaan mäti;
taion alle ajettua tiimiS,
Suma 33.
tallin poitfi ja molempain
pituuSfeinäiu läpitjc fulfema puinen rumpu, joitta pohjaan on
lämiStctti) lutuifia reitiä (tuma 32). ilmi tuuli puijattua toriocn
toijeeu pääljäit, fl)nti)l) fiiljen foma imit, jota pienten reittiin
läpitjc rnctää tormeen IjuoiteeSfa oleman ilman. SoS taas tuuli
täi) tormen auton fimuitfe, j. o. piltin rateinniSta, niin ou jc
pafoitettama menemään tormen jijään fitcn, että auton toljballc
tiinnitetääu liittumat lauta: tai lätfiluufut, jotta moimat tääntijä
mintuin tuma 33 tartenimiii näyttää.
StoSfa äSteumainitut imutorroet toimimat ainoastaan tuuli;
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fetta jäällä, täpipij (aittaa jiitä riippumattomia pt) o tl) juovia
tonvia. 9?äiSjä jijuipt) ilman loirtaaniineii jen tantta, että
talliSfa olema lämmin ilma jituremman femeytenfä talia pprlii
iioitjeniaan ylöspäin.
§)leijeen täijtännöSjä olemat puijet rummut eilvät täijfiu
puinen rumpu.
maStaa torfoitiiStaan, joitta täljbcn on ebttllijempi,
että rumpu jaetaan 4 ojaan tormeit pituuSfuuns
taan oletetuilla (autajeitiittä, joten fe jämällä moi
joljtaa ilmaa (juoneejeenlitt. Slätjfööu tuuli mistä
päin Ijpmänfä, pnjertaa je aina tal)beSta tai tois
mesta näistä törmistä jijään puljbaSta ilmaa,
maan tatliSja olema turmeltunut ilma poistuu
inuiben lautta. Siitmuutit ala=antoSja on jen
mälijeiniiit fiiintitettl) ifoljto lanta, jota polottaa
ilman tjajaantuniaan fimuillepäiit ja estää fiten
metoa fpntpmäStä. gjläpääSfä juojelee mäljäinen
lotto rumpua fateelta ja lumetta (tuma 34). U(=
«iiim 34*).
(aloit (äpi läpmää ojaa rummusta tulee fuojeKa
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Kuroa 35.

tjmpäröimällä tantatotelolla, jotfei [e liioin fplmcnifi.
SBarfin tc()olaS on mpöStiu jeuraaiva i(manmoi(jtolaitoS:
(äljellä tattina olemasta autosta joljbetaoit ifo Iällinen putti (tulva
*) Jturon on opituin crcl)bijitiiwn, pulien ivälifcincit fun citväl, niin,
hiin pitäifi, ijtch) aina fattoiauiaan asti.
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35) pitfiii jehuin fijäpuolta roälifaiolte asti, niisin fe iuittina=
taan toifaalle ja joljbetaan tappaleeu mattaa roälitattoa pirtin.
SBaStatfaijelle jeiitäntälle on ajeteitu fainallahten tonni, ivaan
päimuastoiii, niin että jen tattiin päin olema niitto on permannon
rajaSfa, futi tonueu yläpää fitltee iefä iuä(i= että nltofatoii läpi,
yläpäästä tunnistetaan tonni yObeltä tai njcamnialla rohtoon
nfetetuiStn (nnboiStn relibyllä juojutfclla (tumat 36, 37 ja 38),
jotta tuulen roaitnhifjeSta fynnyttämät imua. Siina on talliSja
otetun itinä jouhin roerran ntfoitmaa lämpimämpi, jontatätjben
fe tättitonuiSja lämmenneeltä fjetpommin itoujcc ylöspäin. t£ä=
mänlaatuifia ilmaforroia täyttämällä ei itmanroeto juorustaan
pääje eläimiin täyillään, fillä fifään roirtnaiua ilma painun iuäfji=
(etten alaspäin fatoSta, jota mastoin luiimcffi mainittu tonni

Minua 36.

w
Minua 37.

' 'T

Minua 38.

imee fijäänjä permannon rajaSfa olemat, rastaat, tjiililjapoSta ja
ammoniafiSta riffaat taajat. SBctoa luoipi melfoifeSti enentää,
joS ajettua lampun poiStotorlueen, jota filtä foljbalta WarnS=
tetaau lafinnibnilla 3 firontta, jolloin fitä jämällä jaottaa täyt=
tää lyljtynä.
SJlitä jiuirempi croitnS on tallin ja ultoilinan lämpöinään
rän ivälitlä, fitä nopeammin tapatjhtu ilinaniuailjto. <Sentät)beti
ei oietaan (ahifaan luaiteata talluiSaitaan pitää ilmaa puhtaana
tatlisfa, mutta jämättä jyntyy fiitä tjetpoSti fe fjaitta, että tatti
rooi liiaffi jääljtyä, jota ei tuota ainoastaan eläimille juurta
färfimystä, fötjää ja muita roiluStumiStantcja, maan myöstin yämpömäärä.
taloubclliSta tappiota eläinten omistajalle jen tantta, että eläinten,
3
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pyfyttääfjeeu runmiiitja lämpömäärää, on patio nauttia juureni;
pia reljiiniääriä, tuin niintä lämpimästä IjuoiieeSfa olo maatifi.
Sntec jeutäl)beit ilmatonoiiit (aittaa (nuttuja talji muita juttuja
(fatjo tumia 28, 29 ja 31), joiben ainutta ilmaiimaifiioa moi
jomitella mielenjä miltään, joten farjaiitjuoneiben lämpömäärä
aina pyjyy titipitäin jämällä aStclumulta. Sopimin lämpömäärä
on tjerooStatteiSfa 8—10 astetta S., telyninametoisfa 12 astetta,
fifal)itoueiS|a 10—12 astetta, jetä lammaSfjuoiteiSja 6—8 aS;
teitä G.
Xulifijnlla f oi.sjymän itmaiimaifjbou aifaaitjaamijeffi tattia jääljbyttä;
niittiin il- mättä moipi paratjiteu menetellä fiten, että tarjanf)oitajan ajuuto
inaniuai()io.
fijoitetaan jamaan tjuonentjecii, jolloin (jnoueeit tnlijijau perä;
feiuä ajatetaan olemaan tallia päin. Säljäit tulifijaait muura=
taan fatfi tormea. Soinen, jota jol)taa ilman tattinpermaunon läljei;
fyybcStä, päättyy joto mapaaSti jamutormeen talji aittafin tiitfee
niin litettä matteaa, että lämpiää fiitä, fetä toinen tonni, joitta
tartoitutjena on joljtaa tjuoueejeeit raitista ilmaa, jota tnlijijau
läpi fnljettuaau ott lämmennyt ja jemmoifenaan on talliin laS=
tettama. SämellifeKä fimettämällä lemyllä tappi fitteii mielenjä
mutaan järjestäminen fijääu lviriaamait lämmön määrää.
®liiiStafiu jyiStä moipi olla paltaitaan, että renfitamari
ftarjanljoitnjän niiinto. |jjajtjcc fn([ju mälittömäSjä lätjcijyybeSjä, mutta fiinä JiiljieeSja
on eniten taiffia tuijottama, että Iptone on rafennetiu niin tiiten=
tcStämä tuin mal)bollista, monistettu efint. (jolmatiilla talji temyte;
tyllä tototta, rapatuilla jeiitillä, tiili; tai fementtilattiatla y. m. s3ic=
iteStä iftunaSta tulee farjan()oitajan moiba pitää öolliottejaan
jilmällä; taiteittaan ei pibä ometi jnoraStann amantna talliin,
maan tallin tauSja yljteybcSjä olemaan eteifeen.
Gteisljuime.
GteiSljnonc on erittäin jopima cteufi t)emoStal(eil)iu; je
pitää tallin mapaaua meboSta ja estää omia fäymäStä jäätjän.
SoS eteinen tetjbääu riittämän tilama, jaottaa fitä jämällä täyt;
SötiliaSliuoiic. tää ma(jaS()noneena, maiffei toijclta puolen moi tiettää, että
oiteampaa olifi, jos fuurcmmilla tiloilla löytyifi erityinen, mie;
luimntiit tiilifijalla maniStettu maljaSlytoue, fillä ei mitään niin
pifaijeSti turmele maljaita, tuin foSteuS ja jiitä jofituma Immet);
tuntinen.
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Omien tulee oUa riittämän ijot ja luluijat, että eläimiä
pifaijeSti ja tungosta iijiitijmättä jaottaa miebä ulos, mitä erite
täinti tulipalon fattueSja moipi olla anuaamattomaffi lUmbiiffi.
Sititenfiit on muiStcttama, että liian luluijat oluet jijirnljttämät
ilmanmcfoa, tnifä erittäiulin on laita, joS oluet teljbääu polijan
puolelle talji molempiin pääiijiliin. 9te tulee laittaa riittämän
lelueät ja forfeat, etteiluät eläimet folalittta päätään piljtipieliin,
fetä tiimiSfiilfeifet, joittätäljbeu tl) uni] S, eStpälfeeit ennen aifo=
jaan' tutumasta, on’ päältpStettäivä rautaliStoilla. Seit tulee
muuten fijäpuolelta olla lattian taialla, maan nltopuolelta 7
fentimetriä forfealla maasta. Omien mittafupbat omat:

£>eivoStaIliSja ja leljminaluetoSja torfeuS 2—2,2 [metriä
ja temcpS 1,2-—!,§’metriä; mutta lammaSljuoneiSja tulee olvien

fimva 39.
olla luiclä luäpän lelveäiuiuät, foSfa lampaat tapaufa mutaan
laitti t)l)t'aifaa -pnrtiiuäi fpöffljntääit oluesta ulos.

Dlfoot oluet joto ljtfi= talji faffipuoleijet, on Ijljmiu fopi=
luuta jataa oluenpuoliStot poitfipuolin fafiteen ojaan, ijlentpään
ja alempaan.

Saranat fiinuttetaäu ultopuolelle ja teljbään Ijittfan
nlfoiieiuat, ijläfarana luäljän enemmän tuin alinen. Siitä on
fe etu, että oluet oivat Ijelpommiu amattaiuat iclti fcljälleeu fetä
fäijivät anti olleSfaan tartuin tallin fcinään fiiniti (tulva 39),
joitta lautta monta tapaturmaa moi tulla eStetijlfi. Slauniilla
jäällä jätetään liiempi oivenpuoliSto anti ilrnanmailjtoa marten.

Dwet

nqnnl)8.
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Snfut ja f ai ma t tulee teljbä niin mäljän itlfoneivat
tuin maljbolliSta. SammaSfjuoiieifiiii on mätiin tapana fiinnit=
tää pyStyfnoria pyöriiviä totoja omipieliin, jotfeimät lampaat,
omeSja tunteilleSjaaii, ma()ingbittiiifi.
gttunat.
Marjanlyioneittcn tulee olla ytyä maloifat tuin i(yitiSajuit=
nottiii. kotieläimiä ei ote luotit myyrän ja tartjapöllön tapaan
elämään ainaijesia pimeybcSfä, ivaan ne miilyymät parfjaitcii
päimäinvaloSja. $cmojet, joita feijomat pinteistä talleista, jaa=
ivat (jelpoSti filmätanteja, joista mencttämät (jymän näentäivoi=
ntanfa, ja fnn ivoin epäjelmäSti eroittamat ympäriltään olemat
efineet, pillastuivat ne niistä. (Stäimet fjengittämät lytaammiii
pimeäSfä, rnotatjahi mätjenee ja luonto muuttuu fanfeaffi. ®itä=
mastoin jonbuttaa mato ramintoaineiben muuttumista e(äinrun=
miiSja ja cbiStää cpätermeelliSten taajojen poistumista feiitjtojen
ja iljon tantta, niin että eläimet fasmamat ja taifin toivoin
roiifjtyivät paremmin, (irittäin on tunnettu joitta, että lampaitten
mitta paremmin fasivaa maloijaSja tuin pimeäSjä IjuoneeSja.
Sitäpaitfi on mato tarpeen puhtautta ja itje (pitoa 'varten, fillä
filniän nätemättömiä on maitta pitää portaana. 3oS cfiin.
tjyivin ivalaiStnsja iällisiä fuotlut rotta jättiin jäämään jotjoufin
nurftaan, on jetmää, että fe Ijeti tulee poiStetitfji, ainatin joS
ifänitän (itinä jättiin jen näteillään. pimeäSfä taltisja fitämaS=
toin jaifi rotta tuiittamaStitin jääbä fijoitteen, fnnucS fe fiitjen
määrään rupcifi mätänemään, että (jaijuttaan faattaifi itjenjä
t)uomioiialaijcfji.
tXutce ientäyben taittaa niin paljo iffunoita, että niiben
yljteeiitaSfettii pinta=ata mastoa y».-,—Yso ojaa, ytfin tammaS=
tjuoneiSja 1/i2 ojaa permannon pinta^ataSta.
gjtfistään fomentta marten otcmilte tjemofitle tarmitaan
ufeammitta ja jnuremmitta itfunoitta monistettu talli tuin ta=
matlifitle työtjcmofille, fillä cbcllijet faamat fuuremman ojan päi=
mäStä elostella jeinien fijällä, hui taas jälfimäifet citimmäfjeen
omat ultotöisjä. ^tiimastaan jyöttöfarjalle on cbnttijempi, jos
mato on mäljäjen (jeifompaa.
parasta on rafentaa talli potyoijesia etelään, jolloin päi=
mänmalo mittaa fifään itään talji länteen päin olemista iffu=
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noista. Mijlmät pohjoistuulet eiivät [illoin
liiatfi iääljbyttämään (juonetta, [autoin tuin
myöSfääu jybänpäimäit aurinto »voi teljbä
ntfehbitttamaffi, joSja tapautjeSja färpäjetfään
ntiä rauhaan.

myöSfääu pääje
toijelta puolen ei
[itä (jelteifetfi ja
eiivät jätfäiji eläk

Sangen fjaitallijeSti maifuttaa eläimiin, jos auringon jäteet
pääjemät paistamaan fuoraan niiben filmiin. fjSaraS on fentäljbeit
afettaa iffunat eläinten taafjc, ivaan jos tätä jyystä tai toifcSta
ei moi jaaba toimeen, fijoitettafoou ne tumminfiti torfeallc, IjcmostalleiSja iiiinmitoboin 1,7—2 metrin forfeiibcllc permannosta,
josta on [e etu, että Ivalo tunteiltiin [ijivemmälle tallin [ifään
ja paremmin malaijee jopet ja intrfat. Saabaffeen fnitenfiit
iffunat [itä ivarten riittämän juuret, oivat ne teljtämät etnpääSjä
leiveät ja niin forfeat tuin olofuhteet myöntämät.
Vliivan jopimafoitta on afettaa itfUuat niin, että Ivalo
mittaa fijään toijelta puolelta, [itiä feljän fjeifontaa eläinten
näförooimaa, joten erittäin fjeivojet tulemat manhfoiffi. Seit
oljcSfa on Ijnmaittn, että ne, alinomaa (ääntämällä filmänfä
ijljbelle fuuitnalle, oppimat ajacSfafin pitämään päätäujä falleh
taan jamaan juniltaan.

Sotia jnmiSaifaan auringon jäteiben maifutuS joljvnti
määrin laimentuifi, on tapana joto falfita iffiiitoita talji peittää
niitä hmiu^ta (iinafanfaaSta malmiStetnilla afiittimilla; roieläfin
parempi on fuitenfin ottaa pois joitafuita iffiiitoita ja ajettua
niiben fijaan färpäfeu marjoStimia, f. o. puitteita, joiljin oh
naulittu hanvafntciSta maatettu.
Sffunia ei fuitenfaan ole tjfjiiiomaaii ivalou jijään pääje=
mistä ivarten, ivaan moi ja tulee niitä mijöSfiu jopiivalla taivalla
täyttää raittiin ilman hmmeejeen laStemijcen. Seutähbeu omat
ne niin ajetettamat, että niitä helposti fäypi aufomiitcit. Sara=
noita ei tiinnitetä iffunain farmien fiivuille, maan joto iffituait=
tumanaan talji iffmialantaan, talji moibaan ne mijöSfiu tcfjbä
maafajuoraii afjelin ympäri fierrettämät (tumat 40, 41, 42
ja 43).
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Ettei tulli uilifi liian fpfmätji eiivättä itfmiat jäätjän, on
fijljtä tahoi'?aifaan panna fiiäsiffnnoita. Senbolla ilmalla tulee
niiben teistä anti taiten ivitorofantta, ivaan fijlinälla ja tnnli=
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Minvii 42.

tfuroa 43.

fella jäällä oivat ne inljettaivar, emien taittoa hutien puolella,
fillä riSfiivetoa im taiten ntofomin ivältettäivä.
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3oS ji)i)ätä mi toifejm ci moi jaaba riittäivää Ivaloa
talliin, tulee ie taifieja tapautfföia juutuit iverrait ivaloiiamniatfi,
jo§ ien [itäpuolelta fhvelee ivalfoiiella maalilla.
3m3 maalataan öljijivärillä, ältöön fäijtettätö liiijijivalfeata,
ältööufä millään eljbolla lac-fcttafo eläimiä [ifäätt, enuenfiiin
wäri on täyfin tuhonnut, muuten nuoleivat ne iitä [ifääitiä ja
faaivat h)iji)mi)i'fi)ti)fien, mitä nimien moiiituijcSti jo mi tapat);
tuiiut. Sama tosfee myöStin mönjä; ja muita mljrtpllifiä ivärejä.

^öeruoestaCCi.
Ajeioonen on foticläimiStä tal(is=anvoiiiu. .öeivojen anoo
riippuu tuitentiii fotonaan feit työfytvyStä, ivoimasta, nopeiibeSta
ja festäiväiiynbestä. (Siirin on jeittäljbeu iatiinvastitiii (iitfii:
maijcita fonecna arivoSteltaiva. Aiitten (ofomolnili fäypi ljuo=
nosti Ijeifolla ivebolla ja tcfjiioilla polttoaineilla, talji jos fe on
epätafaifeSti oletettu jo perustus Ijorjmva, tnfji jo§ fouceu ojat
joutuivat täräyffille alttiiffi j. u. e., fiteu (jcivofeufin työfmitoi=
fttitS iväljenec, jos [en talliSja jeiSteSjääu täytyy tjenijittää pi=
laantunutta ilmaa, joS fillc annetaan reljuja, jotta oivat (jomel)=
tiineitä jyystä että talliljöyryt oivat pääsfeet tunfeutumaan rcljus
loimulle, joS nutut tjcivojet jaattaivat pottia jitä, joS tallin permanto
on liufaS, niin että eläin taatun ja taittaa jaltaufa, talji ivie=
lätin, jo§ feu on patfo pitemmän aitaa jeistä talliSfa (itomiotto=
masfa ja uinvuttaivaSfa ajemiosja.
SOtitä täSfä IjeivojeSta faujiutiin, ivoifi tietysti joSjatiu
määrin joiveltua muiljiiifin fotieläimiin, ivaan niiben fuljteen on
fe tärfeä eroituS olemaSja, ctteiivät ne (jeti menetä toto anvo=
aan, jos niiben liiffnimvjäjeuet jaaivat ivoiltapa paljcmmantiii
ivamman. Celjmän, jota outiin paljasti, on tietysti tvaitea liib
tuo, mutta [itä fäy cbelleen lyöttäminen forjatartanoSfa, jo ou
fiitä jiis faataivana runfaaSti maitoa ivielä itfeat ivuobet eteeu=
päin. 3oS taajeu fifaeläin taittaa jaltaufa, on juuri oja eläintä
ivastaaivasta anvomääräStä pelastcttaivisia fiteu, että eläin (jeti
teurastetaan.
?)lfä mainitusta täyiiee jehuille, että, jos ylcenfä on eriiu
omaijeu tärteätä fiuolellijeSti rafeittaa foticläinten afinitoja
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ivälttämällä taittoa, jota rooipi olla Hiille ivaljiuijotji, tämä etetttiu tosfee Ijeroostalleja ja iiäistätin ettji jijasja talleja fallis;
arivoiiimpia (jeroofia, iiiinfuiu juotuja;, fiiitiö-, ajo; talji ivatuin;
(jeivofia ivarteu. Syötieivojetla on täsiä folibiu roäljempiä roaati;
muijia, foSfa ie näet juurcinmau ojan päiroä^tä oleSfelee uitotta
roapaasia ilmasta, mutta tietysti ei rooi olla muuffi tuin (jyö;
byfji, jos iyö()eivoficntiii talli fijiisietaan faifitt puolin mallitel;
poiiesti.
Salli ott rafcinicttaroa niin tilaiva, että (jeroofia ivapaaSti
moi roiebä fiiälle talji ulos jetä että ne jofjeenfitt miifaiva§ti
«viivat liifftta pilttuisjaau talji farjiuoisiaatt. Sallirafennuf;
josia tulee jentäljben olla, paitji tarmittamaa määrää pilttuita
ja tarjinoita oreillc, marjoille, tammoille ja nuorille (Jennyille,
reljniviinii talji mieluimmin reljuljuone, »nojiamme, iväljäinen
[juotte fiiiroiffeibeit fäilyttämistä ivarteu, ivaljaSljuoue ja, mitali
maljbollista, (juone (jeivojictt (joitajaa ivarteu tallin ivälittömääfä
yfjteybesiä. Sen liiätfi fiiniini eljbottomasti jofaijecn ajan=
mutaijesti julistettuun talliin tilalla, josia Ijeivojia taivutetaan,
temmellyspilja, josia nuoret Ijeivoiet päiroittäin ivoiivat airoon
ivapaasti jaloitella.
Aallitt tulee olla lämmin. Säliä ei fititeiifaaii tarfoiteta
niin paljon torfeaii lämpömäärän ylläpitämistä, tuin pitemmin
(jeivofieit itiojelemisia äffinäiiiltä lämpömäärän ivailjteluilta ja
eniten faiftea rocbolta. .Siitti nimittäin Ijetvoneit roäliötä tuubaan
(jitijeiui talliin, on ie fintresia roifustnmijen ivaaraSja, joS fy(mä
ilmainveto pääjce tiilien täyiltään, yuteniattomat (jcroojct oivattin
janotusta jyystä menettäneet Ijenteitjä.
Säilä ältöön (niteiltään oltu janottu, että ilma jaa olla
fijääu juljcttuna. 'Bäitnvasroin tärfii Ijeivoiteit enemmän tuin
mitään muu luoiitotappale pilaauttnteesta ilmasta. 3os tallia
pibetään liian lämpimänä, mätänee joitta nopeasti, jottfatäljbett
lämpöiiesiä tallisia olema ilma aina ott epäterivcclliicmpi tuin
toljtalaijen eli + s—to" (S. lämpöiiesiä tallisia. Sen otjeSja
Ijeivofet liian lämpöifisjä ja ttmpinaiiisia talleisia jeiStesjään
iveltosnnvat. hiinpä tofemutjesta on näljty, että riftaitten tje;
ivofisia, joilta täi ei (jyivin rooibatjceii pitäifi puuttua mitään,
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tilitettiin on faifeltaifia tauteja, niinfuin ätjtijä, pääiitautia y. m.,
paljon juutentntaSja määräSjä tuin tatonpojan tjcroojkja, joiben
taiteilin pähvämvato njeintiit roapaasti pääjee paistamaan juu=
riSta raoista. !Xarfoittaa(jait foto tiemojeu faStvatttS jen faraifc;
mistä, niin että je (jaitatta tvoipi fcStää pointiStufjia, maittapa
nännit mätiin tnjymätfiit juurta maStitStitvft)fi)ä etäimeSjä.
9)ffinfertaifiu on fifitStttS uiuittniniijjn tnloupoifni-jten tn(=
(eigjn, joisja tjcivofet jeijonmt fibottuittn juuren, fe-jte((ä tattia
Muroa 14.

Muroa 46.

Muroa 45.

oteivau retjujoinieu tjuipäritte. Sätä laitos-ta et fuiteiifaan ert=
ipifiätä ftji-jtä tvoi puolustaa; tvarfitt tjetposti tvoiji utiuittäin
onuettoiuuufjia jyntpä, fitu ruofafuiuppauit joutuivat riitaan
ruofapaloiSta. SoS juntat tjcivojei ftjöivät pnfjeeitataijcSta foiiueSta,
tappi toinicnpibettä ivietä puolustaminen. Saan Ijpläitäroänipää on
toti fenimoijeen tattiin ajettua ijtjteeit tjeivofia, jotta eiivät ote
tottuneet toiStenja jettraaii.
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9)ptä pffiufcrtaiiteit, maan juntalla paljoa marmempi tapa puomit,
on eroittaa pemojet topistaan riippumilla puomeilla. Miiu=
teitä puomeja fitäroaStoin ei moi juofittaa, foSta pemojet jaat;
iamat milloin poltateta niiben pii ja jääbä riippumaan ttiipitt,
milloin plite uouSteSjaan turmella lelfäujä. Sotfcimät puomit
(iiatfi pciluifi [imuille päin, moibaan ne joto (pppillä rautamit;
joilla fiimiittää pilttunpplmäifiiit tapi, Iittejä jellaifia ei ote, rii=
pustaa fattoou föpjillä tapi rautamitjoilla mintuin tuma 44
ajoittaa. Mun täsjätin jaottaa tapaptua, että pemonett potfaijec
puomin pii, moibaan tapaturma »välttää, joS tonttu, josta puomi
riippuu, tepbääit femmoiiten, että main on turmio nostaa fiittä
löptpmätä (iiftumaa toteina tapi rengasta (tumat 45, 46 ja 47),
että tonttu atifenifi ja irtaautuifi puomista, ^Juomin pmpäri
moi fääriä olfipuueita (tuma 45). 9)lpöStin moi fiipett riipus;
taa lauhan tapi päfitt, tepbpn meistä nuoralla toifiiufa jibo;
tuista puujäleiStä (tuma 46).
puomeja moi ebullifcSti fäpttää jollaisten tilojen talletefa,
Iittejä pemojet omat fomaSja tpitejä eimätfä [eutäpbeti epbi mietti;
määii iltimaltaifuutta. SBaatt jos ei moi olla marinatta fiitä,
eitä pemojet fopiroat (esteitään, on jomeliaiuta eroittaa pilttuut
topistaan fiiutcillä pilttiiunjeiitillä, marfintiu futi fiitä fuluugit ntinteät piiteimät fauottamaSti tartu.
*uu*'
CSttei pemonett moifi poltateta pilttuun feinän pii, tcpbääu
je 140 jeutimetriit fortuineu. Seit etupuoli maruStetaau 60
jentimetriu fortuijella mälijeinällä, jota janotaan joutjentaulatjt.
Se on raubaSta tapi pätätilaSfa puusta teptp ristitte (tuma
48 P), joitta tarfoitiitjeua on estää pemofia puremasta toifiaatt.
SSJäpcntmin cbitllista on (aittaa mälijeittä lauhoista, tosta tämä
tefee tallin pimeätfi tapi muoboltaau foltotji ja pemojet jen
opeSja uäpttämät ifämpStpmäu, fttn eimät jaa noubattaa taipm
mustaan fatjella ja muistia micruSfumppaueitaait.
pilttuun tulee olla mäpätt lemeämpi pernojen forfeitemittaa
maasta päppäitten tajulle, juttu pemonett oitciu nntfumuSti moifi
InSfetttttu tpljclleen ulospäin ojennetuin jaloin. 'XaroallifeSti
moipi jeutäpben l,o—1,8 metrin lempinen pilttuu, liiffitmia pito;
meja fäpttämällä jo 1,5 metrin (empineufin, olla riittämä. 3oS
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puolitien »viili on liian juuri, moimat Ijemojet helposti ajettua
poiffipttoliu ja fiteu ulottua pottunaan ivienisfiinippaiieitaait.
pilttiini! pititits on inljöäfin fomiteitama Ijemofeit fo'oit
mittaan, niin ettei homojen, aStueSfaan asfeleen iaatjepäin ioi=
mesta, ole tarmis tafajaloillaatt feifoa mirtjafottrnSja. Sään:
nöuttutfaifeSti riittää tähän 2,7—3 metrin pituus. jxos piit:
tuun feinä on liian hjtjljt, eroiltua je ainoastaan epätäiibelliieSti
hemojet toifistaan, joilta ofjesja ne tottumat ajettumaan luon:
ilottomaan ajeittooit. 'fjattfi fitä tuliin tonni liitä tarpeetta:
ma-jii.

pilttuun permanto teljbään mieluimmin betoui:pohjalle
oletetuista pitit=pö(fi)iStä. 3oS tumallista pnnpermantoa fäi)te=
tään, tulee lanttujen olla mäliintään 10 fentimetriu patjuijia,
jotta (autetaan poiffiteloitt fillä tapaa, että ne upotetaan piit;
tuunfeinään piiluttuiljiii aliishirfiin, joihin fitä morien meistetään
huuli, piltin pilttuuta, fiis poifittain laumojen i)li, Itiöbääu
fitten tiiuni lanta, jota pitää lantut paifallaan. (Sttei mirtja
pääfifi liottamaan perustusta, tulee ruujain määrin latjitää juo:
multaa tahi jantmalaluffia. .SioSfa fiteu tehbpu permannon he(=
posti moi ottaa ijlöS, ei lointaan tahtoa moStuffia aita ajoin
panna uutta multaa läpitfe tottuneen fijaau. Samallijesti näfee
permantolaiitfuja afetetuit piltin pilttuuta, mistä tofin on je etu,
että mirtja helpommin juotjee pois, maan jämällä omat l)emt*:
jet jnnremmasfa liufaijtuntifeti maarasfa.
SBirtfan poisjohbattamifeffi tehbääu pilttuun permanto
tamallijesti [)iufau faltema. Säännön mittaan riittää tähän
l1 2—2 jentimetrin pubotus faöan fentimetriu pituutta foljbeu,
fiis pilttnun toto pitimbelle 3,5, forfeintaan 5 jentimetriii taite:
muus. ffliutta jos pilttiutn permanto ei ole (äpäifemää ainetta,
ei tarmitie teljbä fitä niintään faltemaa. ?)leenjä omat pilttiutn
permannot liian faltemia, mitä ei ole ainoastaan taitfea tarfoi:
tusta mailla, maan jeit ol)esfa nnjösfin fuoraait mahiiujolliSta
Ijemojelle. tarpeetonta fe on jentäljbeit, ettei permantoa tuiten=
taan mistään tapaitfjesja jaata tehbä niin faltemaa, että mirtfaa
fen tantta fämifi poistaminen fuluutfiesta fijititjneistä fpmän:
teistä. SoS ientäbben tahtoo pitää puupermantoa tuimana,
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tulee jeit tapaljtua aljterasti täyttämällä luutaa ralji fuiiviffeita, eitä
itiin, että IjemoSta putoileman yljtäinittaa jeiiomaau talfiefa jäunitc=
tyin jäiitärein tväjyttäivä^jä ajeintoäfa, jolloin iafajalfojen on
taniiattamincii fiutrempi oja Ijemojen ritumiiii painosta. Siitit
Ijeivojeit tttepinta jii-3 on mastamäteä, niin tottuu (leivonen pian
faijoinaan ruumiin tesfifoljbau alle ajeietuin etu* ja taatjepäin
ajatetuin tafajaloin, niitä taafeit on fyyttä jäljen, että Ijeivoncu
fäybesjääu ottaa lyhyitä, fipjuttelemia astelin. 9tämät ivicttäioän
piltinunpermannon tuottamat Ijaitat encntymät ivielä fiitätin, jos
pilttuu jämällä on liian lyijyt, eellaijisfa tapaiifjisja on näet
Ijemojen ruumiin tafapuoli etupuolta 20—30 jcittimeiriä aleni*
puna. Olofuljteisja jemmoifiäja jyntyy IjelpoSti teStcnluomiäta
tiineisjä tammoisja, ja jättöjen liialliieöta rajitutjesta tonttu*
polroijuutta, tyrmäjalfaijuutta ja pattia y. m., taitti afianljaa*
roja, jotta iobiStaivat, fuiitfa ufein iväljäpätöifistätin fyistä
ivaarallifia feurauffia jaottaa jyntyä.
puomit, pilttuunjcinät, pylroäät y. m. tulee Ijöylätä
filcitfi ja muitten ljuolellifcsti pyöristää taitti iällisiä löytyivät
terämät jännät ja ulfonemat.
Öriita, ivarjatammoja ja nuoria Ijemofia pibettäföön aina .(Jarlina,
mieluimmin farjinoisja eli pienisjä aitauffisfa, joisfa lviiljtymät
paljoa paremmin tain taivallijigfa piltruteja, tosta jaattaivai
ivapaasti liittoa niisjä. Slarfinaa rajoittaa taivallinen lauta*
feinä pilttuun forfentia, yläpuolelta ivarnötettu lujalla ristifolla,
joitta jäleet oivat tcljbyt raubaSta talji myösfin ivaljivoista puu*
teloista, ajctetniöta niin (äljelle toifiaait, ettei (jeivonen millään
eljbolla ivoi tuntea taiviotania niibcn ivälitjc. Siarjinan jcinän
tulee olla iväljintään 2 metrin torfnincn ja permannon pinta*
alan 12 neliömetriä, marjoja, oriita talji ivarjatammoja
marteu tcljtyjeit farjinain permanto=a(an 15 neliömetriä. Uaubin*
toljiautfen jattue-Jfa ou farfina ujeiit juorastaan ivälttämättömän
tarpeellinen, fuitcnfiit ivoipi fnorintna pulasta niiiitin, että pur*
taa pilttuuiijcinän ja fitcn yljbistää fafji pilttuuta yljbetji.
SOJitä pilttuitten ajemaait tulee, ivoipi ne jijoittaa joto
yljtä ieinää pitfin ja ajettua fäytäivä pilttuurimin taatje, talji
fäytäivän croittamina taljbelle mastattaifclle jciuämälle, talji
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myöSfin fahbeit puolin rcljupöytää ta()i reljufäy tämää.
Sffiiimeffi mainittua fifuStamiStapaa ci ujeiStataan jyiStä ole
nonbattaiiiinen. isiinpä maalimat cfim. täytämät, joibcu tum=
mäntin tulee olla lemcybeltään luäfjintään 2,2—2,5 metriä, 1)1)=
teenfä paljoa jiiuremmait alan tuin taljben pilttnurimin mälisjä
olema fäytämä, joitta ci ole tarmis olla 3—3,4 metriä (cmc=
ämpi. Sbelleen tulemat l)cmofet hengittämään toijiaan ivastaan,
mitä jaattaa olla fitfi epätcrroecllijempää, tuin niisiä ufein
moipi olla pääntautia ja jen djeSfa ilma tcStellä tallia aine,
on faaStntetiimpaa tuin lähinnä feinämää. Sifäffi on honfa=
lantpaa miebä hc,udei »loS tallista ja päiiimaStoin, mitä moi
fäpbä jaugen turmallijetji tulenmaaran fattueSja, ja miinieiutin
on muijia talleja maifeampi pitää filmällä.
Parempi on fiiS ajettua re()iipöybät pilttuitten eteen (ä()im=
mätji jeittää. pöytä teljbäcin 1,2—1,5 metrin lempinen ja aje=
tetaan 0,8 metrin forfenbelle permannosta. Sen pinta teljbääii
filcä ja maatafuora, paitfi pilttiinfccn päin olemalta puolelta,
mitä muoboStetaan rel)itfouruffi, josta hcluDfct jäämät jyöbä
ruofanja. pilttuusta croitetaau rel)upöytä riStifolla, joitta te3=
fcSjä on aufto, josta I)c'vojet moimat pistää fifään- pääitjä.
Siten te()bt)istä reljitpöybistä hemofet eimät t)l)tä fiuireSja mää=
tiu moi metää rehuja jalfoihiitja, tuin mtiinoin ylcijeSti fäi)te=
(pistä 0citiä0äfci§täz jotta diivat niin tortealla, eitä l)ctvojeu,
joS mieli piettyä ruofaanja, täytyi ponnistaen furotcHa tan=
laatija. Säilä laulan tnrotittjclla di jenranfjenaatt maStaama
jelän alennus, josta jyntyi nottojelfaijyyttä; myöstiii lienemät
tortealla olemat ljät'i puolestaan fypnä fiiheu, että Suomen
hemojeit ylempi taulamiiroa eninnniten ott liian lyhyt. 3oS
tortealle fijoitctnt hc'll“h‘tt’t fcn d)eSja fallistnmat ycmofeeit
päin, jyntyy tämän tantta toineufin haitta, nimittäin että hc'=
näitriimat putoomat ^civofen filmille ja otjatutfaan. iPiiSfä
heinähätfiä täytetään, afetettafoon je jotenjafin pystyjnoraan
afetnaan ja noin l,i metrin torfeuteen permannosta.
2Baiif)emmiSja taUeiSfa on myöStin fattgen tumallista, että
rcpitt miuniltä (aStetaau heinähäftiin jotaifen pilttuun foljbatla
olemasta, yläpuolelta (nutulla monistetusta autosta, mitä luuttu
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fuiteittiu on oleinaSja fiinä eiiennuäit näön ivuotfi. SloSfa ui=
niittiini fniiinoifjiit aina jiidoutuii Ijeiniii, ei luuttu täy tiimiiSti
umpeen ja lijäfji ituoljtaa renfi taivallijeSti julfea jen. Piimän
tantta pääjce patja ivcto täyillään Ijcroofen päähän, ja toiielia
puolen on luutuille tuufeutiima tallin ilma omiaan pilaamaan
ficllä jäilytettyjä reljuja. QoS mälttämättömäSti taljtoo cbelleeu
täyttää niittoja, iuäljeiinettäföön ftimmiufin uiiben (utua jen
tantta, että yljbeStä autosta laitetaan alas Ijeiniä jämällä fer=
taa tähteen pilttiinjeen. parasta on fuitetitin, tulen jo on
mainittu, täyttää maiti ijljtä (ititfftia, josta reljuja puhutetaan
crityijeen rcljitljuoiieejeen, tNcbuftuotu.
jota tiimiSjiilfeijella o=
rnella on eroitettama ta(=
lista ja jen lijäfji Ijy=
mällä ilmauiuailjbolla iva?
ruStettama.
SoS talli on timeStä
yjja pilttuut on afeteitu
roälifeinää ivastaan, moi;
pi tilan fääStäinifetfi
teljbä ontelon iije jei=
itään, jofjoit Ijeiuät pan;
naati ja pyjytellään fooS=
ja rautaijella riStiffo=
oluella (tuma 47). Sa=
ivallijet raiitaljätit, jotta
Minun 47.
inuifiStuiuat fijään ta(=
liiti päin, omat jaupeti falliita eitä niitä myöSfääii ole erittäin
juofitteleiuiucu niuiSja tapauffisja, tuin milloin tilan puutteesta
ei tiebä, miten heiniä muitten jyöttää Ijcmofille. Äuitentin ivoipi
()eiuäl)ätiit laittaa ytjiufertaijclla ja Ijitofealla taivalla fiten, että,
uiinfuiii tuma 48 tarfcmmiii näyttää, joimcit yläpuolelle ajettua
laatifou Ijeiitäitt iäilyttämistä maitten ja fiinnittää pyStyjuoraSja
afemaSfa oleman rautariStifoii (a) miiStooit joinien yli. @ttä
rehut paiiiuijimat riStiffoa maStaan, tiinnitetään tafapuolellc
fitä ivastaan falliStuiva lauta (e). (Srittäiu fäijtäuuölliStä on
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Soimi.

myöstin imnnnn tnrtoihiffeen tänitää noin 60 fentinicttin
myistä tjeinätnntitfon jn peittää [e rnutnriStitotta, joitta iäteet
omat 20 fentimetrin päästä toijiStaan ja jota estää OemoSta
metämäStä (jeiniä alas mantjan.
Soimi on afetettama niin ataS, että jen ylälaita ei ote
80 fentimetriä ylempänä permannosta. 3ottn Ijemonen inntas
mnSti moifi fyöbä retjnjnnn, ei foimen pilttnnfeen päin olema

Il

Jj,H

töunni -is.

feinä faa oUa 25—30 jentimeiriä turfeanipi; fe on afctettama
mätjän taltemaSti, fiten että foimi foittteiicc pofjjaa toljbcn,
mistä fe on 30—40 fentimetrin lempinen. Soimen fyrjät omat
tjnolellifeSti pyöriStcttämät, etenfi alempi, foSta tjemonen nntn=
teit niitä mnStaan Ijanfaantalla tiimi IjelpoSti moi poistan rii=
ntttit pääStänfä. Sijäpnolcltatin pyöriStettätöön laitti foimen
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jopet, jota puujoimisja fjelpoSti on faatama aitaan fitcn, että
faiffiin jaumoiljin liitetään tolntitulmaifia liittoja. Mosta lje=
luojat fnitcnfin erityijellä mteltljaliilla pureffiiuat joimia, jaabaan
tuo palin tapa helposti poistetnffi fiteit, että ttiiben reunaan Ijeti
tefjtäesjä pannaan cjaliuanoittna rantapeltiä, jolloin fuitcittin on
tartfaaii maarinotettama, että naulat (yöbään jijään juoraan ja
riittämän fymälle, niin ettei l)emonen haittaamalla ultonemia
naulain tuntoja ivastaan Ijaamoittaifi tuonoaan.
loimet
omat enemmän tai mäfjemntän Ijaitallifia jyystä että imemät
fijäänfä mettä ja jylfeä, jonfatäljbeii niihin tarttuu reljunjätteitä,
joista eläimille annettamat refjut helposti happanemat ja fäymät
enemmän tai luäljeinniäit epätermeellifitfi. 3os feiitäfjben tila
ja märät jollaista myöntämät, on paras täyttää fementiibeto=
nista, fimestä talji maliuraubaSta tehtyjä Johnia, joitta miimetji
mainitun (ajifia Johnia on jäätämättä faupasja noin 18 niar=
tästä fappate. Maitettiin löytyi) fetä parempia että huononi;
pia malleja, jontatätjbeu ostaeSja on tarfoin fatjotiama, ettei
foimesja fijä= eitä iiltopuolella ole terämiä juppia eitä ultonemia
jyrjiä. 'Xarfoitiifjenmufaifia ja festämiä omat myöSfin tiilistä
muuratut ja päältäpäin Ijttolellijesti jemeutiietyt fetä jcinääti
fiiiinitetyt joimet (tuma 47), joibett po()jat moi pyöristää rel)tt=
jen jäitynämijeeit jopimimmalla lamalla.
S.Viiinoiit oli tapana päimifitt jäilyttää Ijemojeit yötiiimif=
teet Ijemofen ebeSfä foimeit alla olemasja taapisja, tt. f. peljfu= ipetitufolmi.
jo im esi a. Äaifetfi ounetji on tämä epäfiisti laitos joutunut
unliotittjeen, ja jotaijesja parcmntaSja talliSja jäilytetään reljut
tätä itpfyä erityijesjä pienesjä IjuoiiccSja, joljott niyösfin m i u= Siiinninpor*
tnnt.
n i npo rt aa t fopimaStifin moi fijoittaa. 3oS taajen portaat
,nnt'
omat itje talliSja, tulee niitä martett fattooii teljty auffo ma=
rustaa täybcllijen tiimiisti iuljettaiualla (tiufulla talji myöstin
rafcitiieiaatt itje portaittett ympärille tiimiä latitafeittä, jolloin
jaabaan talliSja fäytettämäiu falnjen jäifyttämijeen eriuoniaijeu
fopima ta appi.
pernojen fiittni fitomijeen täytetään mieluimmin näljästä
tehtyjä riituunmarfia, jotta metojolniulla fiinuitetään joimesja
olemaan renfaajeeu.
4
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Mosta (jijiviiitiu iislallettua moipi olla lasten talliin mies
raita Ijemofia, joisin mahbollifeSti tattiin oleillaan pääittautia
talji jotafin uinuta tarttumaa tautia, on paras uiibeii märällä
pitää muutamia pilttuita tyrjemmällä olemasta Ijttoiieesia.

Sciutfuiii jo ebcllifeSjä mainittiin, ei pitäifi tosiaan puut:
ttta temmelltjspiljaa fellaifella tilalla, josja (jemofia laSmatetaau.
(Haittiisfa ilmaSfa oleteleminen ja riittämä liiffeeSfämlo omat
nimittäin niin tärlcitä ebeltytytfiä Ijcmofeii foto maStaifeen
fefjittpmifecn, että (jarmoiii onnistun faamaan (jijmän pernojen,
jollei ole jaottanut fitä tilaifuuteeu aljteraan jaloitella mapaasfa
ilmasfa. Miiivaasti liiftucsjaaii on eläin näet pafoitettit Ijeit:
gittämään nopeammin, teuljtot laajenemat, rintaleljä leljitnjij
fljmälfi ja lemeätfi, jonfa oljcSfa liljaljet ja jänteet (jarjoitia=
maila tulemat maljmemmitfi ja fiinteämmilfi, ja lopuffi muut:
tmi marjan luonto miltlaammalfi ja taljbonmoima (iljenee. Xo:
■ fin jaottaa mätiin tapahtua, että nuori Ijemoiieit, minua tmi on,
moipi jaaba joutuu mamman, maan fellaijeen tätjtljlj laittautua
ja loljbuttaa itfeään fillä, että joSfin olifi pitänyt marjan foto
nuoritutenfa ajan tuttujen ja falpojen talona, fe äimän mar=
maan olifi maljiugoittniiiit fillä tatuoin, että fiitä olifi tullut
meltoStunut ratilla. .'pcmofiSfa ei näet fijntyeSfään ole ennät:
taan määrättyä moitituin paljoutta, maan on tätä mäljitelleu
Ijanfittama fiten, että jäntäreitä lotyalaifen alttarilla pounis=
lotjilla harjoitellaan.

XemmcIlt)Spitja.

^cnimetli)Spi()aii funriius riippuu etupääsfä maan (aa=
busta. (5i ole fnintaan mälttämätöntä temmeltySpiljalfi läijttää
tajuista niittyä. tpäinmaStoin tetyitiji) (jemonen moimalfaalfi
ja notlcalfi, jos jo marjasta asti on faanut harjaantua liiffu=
maan raimaamattomalla maalla. Sätjtytj fiitä hu”lcK’ie§ti
tatfoa, että maarallifet paifat, itihiluin fimirontliot talji fental:
taifet, raimataan tafaififfi ja aibataan umpeen. Scmmeltyspiljan
aitaitlfena on lolntc 60 feutimetrin mälimatfalla toifiStaan tul;
lemua lujaa riutua talji rimaa, jolla upotetaan ja naulataan
fifäpuololta tiinni 1,8 metrin forfiiifiitt, maaljait taimettui:
(jin tolppiin, parasta on, joS jolioufiit tuimaan iitfopuolelle
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tennnclliispiljaa laitetaan toliniieinäineii ja ratolla peitettä terä
teininclltji-piliaan päin aufenetva jnojnS fjeiitäfjäffiiteett ja jointi:
necit. Xäiitpt) näet miettiä (aäfeafieen nuoria Ijcroojta n>iettä=
mään jnnrentntan ojan päiroäätä ja erittäin oriita fnnn-jaifaan
jotcsfctcniaan taiten nmorotantta tentinelhjgpifiasja.

^Iclnnina»-veitet ett fetäroä.

SloSta maanmiljelijän talonbenljoito marfiiiaifesti, eljtäpä
pääafiallijeStifiu riippuu fiitä, miljiutä määrään Ijäitcii ou on;
niStimui teettää (ypfyleljniicujä antifyfyä, on [jiiucu omatfi
fjyöbyffeen pitäminen ljuolta fiitä, ettei laiminlyö mitään, jota
moi ebttllifcSti maituttaa leljmien termcybcutilaan ja miiljtymU
feeu. Sypfyleljmät maalimat fiiuä fuljtecsfa meboSta rnapaan
afnttnon, tajuista lämpöä, tuimia ja pehmeitä alutfia, moibafc
feeu mufamaSti feifoa ja maata uiibcit päällä, raitista ilmaa
fjengittääffenjä, ynnä fopimia laitoffia reljujcit ottamifeffi y. m.
Sentäfjbeti täytyy namcttarafenuiiSta tefjbeSfä tartuta monen
monituifia fcittoja. Snfitfitiit tulee aijotun namettarafeumtffcn
olla jellaiiieit, että fiiuä ou fylliffi fijaa itiin monelle (cljmällc,
tuin ou tarfoitetht; fitäpaitfi tulee fiiuä olla tarfinapaittoja
founeja, nuorta tarjoa ja mafifoita marteu, ijnuä, mifäti mal)=
hollista, erityinen ojaSto poitimia ja fairaita (cljmiä marteu,
[juone farjanruotaa ja peljtuja marteu, fefä mielä lijäffi feittiö.
Xiehjsti ei pienemmillä tiloilla aitta moi täyfiit toteuttaa
taiffia näitä toimomutfia, maan täytyy tilaifuttffia myöten mu=
taittumalla focttaa tulla toimeen ytfiufcrtaijemmillatiti laitot;
filla. Ufeitt fijoitetaan fetä leljmät, että lampaat, fiat, mieläpä
fauatfin jamaan Hamettaan, ficljmä ci tuitenfaan miiljby Ijymin
ntoifcSfa „9ioafiit artiSfa", fillä jollei fe jaa rauljaSja maaten
märefjtiä ruofaanja, maan (jäiriytyy muitten eläinten äänistä,
lypjää fe mäljemmän määrän maitoa, ©tenti taitoja ci tnlifi
toSfaan pitää ttametoisfa eitä tallcisja, toSfa niisfä on jyöpä=
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"(äijiä, jotta äijittä mättäiltään bäiritfcivät eläimiä, joten ne
mätiin aamnfilla omat tyttönään tnSfan tyieSiä.
Tapana on tyttöä (etymät Hamettaan afianliaarain mutaan Echuticn aiettelu."
jofo yty teen tatyi tai) teen rimiin pitfittäin tatyi poifite
ttlu
tain. JJtfintertaifia rimoja täytetään, missiä mätyentpi määrä
tetymiä on eläteltämänä talli niiSjä rafcnintStontin laatu patoite
taa rafentamaan nametait lamattaman fapeafji. SJJittiSjä, maan
et niintään fapeiSia nametoiSia oletetaan eläimet jofo ytyteen ipittitiäiict
riroit.
rimiin pitfin jimnjeiniä tatyi myöSfin täyteen rimiin festelle
namettaa. SoS on mietä enemmän tilaa, oletetaan eläimet yty=
teen rimiin piltin jompaatninpaa fimujeinää ja fitäpaitfi tähteen
rimiin jopiman maitan päätyön fiitä. llfeantpoa tuin fatyta
rimiä älföön taiteittaan ajetettafo pitfinpäin, toSta jo tätyänfin
tarmitaan mätyintään 17 metrin lemetyS, jota maatii tornin pittiä
ja tantotytyifiä fatonfannaiteita ja peittoja. 3oS etnpääSjä
tatybotaan matrniStaa fijaa niin monelle letymätte tuin matybote
lista, tulee ajettaa eläimet poifittaifiin rimeityin, jetä ien otyeSja
rafentaa aarnetta merrattain tyymin temeä. Tulee nimittäin
muistoa, eitä tuta enemmän rafcnnnS tätyenee neliön muotoa,
fitä enemmän jiityen matytnn.
^oiftirimifiä namettoja täypi rotentaminen merrattain $oltittaljet
liluiL
tynofeammoSta tjinnaSta, ja mnntoinfin omat fcllaifet nametat
fiinä jntyteeSfa miifamampia, että eläimet niiSjä cimät färji me=
boSta, lamalla tuin (annantnoininentin fäy tyclpommin. Siitit
ebetleen jofaiiella letymärimien mälijellä löytämättä on maStaatua
omenja, jaottaa eläimiä jotjeenfin tyuofeaSti tuijottaa fijään ja
nloS, mitä junreSfa määrin tyelpoittaa eläimien pelastamista
tulipalon fattneSja. Sitenpä njeat jeifat näyttämät pntynman
poilfirimiSten namettain puolesta. Toijelta puolen ei myöStään
ole jättäminen ntainitfematta, että niiSjä olema ilma on jamaSja
määrin tnrmeltnneentpaa, Intä innrempi jeinäin mälinen matta
on. TermeybellijiStä jyistä pitäifi fentätyben antaa pittyläijclle
ratenniiSmnobolle etnfija.
3oS tyalntaan antaa (elimien jeiioa joiuian päällä, täytyy
nametta rateniaa tamalliSta forfeampi, mitä innreSti mätyeittää
fitä jääStöä, joilta luullaan jyntymän jen tantta, ettei muta
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ole rarmiS fnStantaa permantoja. ScllaifeSfa nametaSja itinä
ei taiteittaan foStaan ote ylitä raitis ja termeellinen tuin naine:
rasia, joitta permanto on teljti) läpäijeniättömäStä aineesta, mitä
jeiffa erittäin ainaitfec Ijitomiota, milloin jyytä on peljätä, että
farjalaiimaan on isfenyt jofn tarttuma tauti, efint. tnberfelitauti,
jota otointjteiSfa jemmoijiSja on jaitgeit loaifeata juurineen l)ä=
mittää.
9itt>upöiitä.
SantanametoiSfa lyttetään lelyiiät faljben puolin refjm
pöytää. Tämän tulee olla fiirrettämä, niifäti joutaa fertyy
eläinten alle. Siinä tarfoititffeSja on fopiminta tefjbä pöytä
malibollifiminan femeäffi jalasten muotoon teljbyn alustan päälle
(tutua 49), niin että foto pöytää mipntangoilla fäy työntäminen
eteenpäin ien merran, että toinen lefpnärimi tulee leijoittaan
täytämällä, toinen riiui taaS tulee refjupöybän fijallc. itiin
joutuu ajan lilluttua joutaa jälleen tarttuu, niin että reljupöytä
on liian jymällä, jiirre;
tään je eiitifeen pait=
faaitja.
---------9ie(jupöytä tefjbään
fontempi talji lemcämpi,
Sutiva 49.
riippuen fiitä, feifoivatfo
lehmät yl)beSjä mai taljbeSfa rimisfä. ©bellijeSjä tapauffeSja
tulee ien olla 1,2—1,5 metrin, jälfimäijeSjä taajeu 1,8—2 met=
rin (elollinen. Scmeyttä ivoipi (uitettiin mäljätt jupistua, joS
tilan puute ien ivälttäinättömäSti luaatii. Siian joutfaa älfööit
fitä taiteiltaan tetjtäfö, foSfa (clyität fiiuä tapauffeSja moiiuat
riistää ruoan ivaStapäätä olemilta funippaueiltaan. (pöytä tel):
bääu 45—52 jeiitintetrin fortuijefji permannosta. Sen e(äi=
miiii päin olema oja ei jaa olla pyStyjuoraSja, maan on je
noin 15 jentimetrin forfeubella permannosta afetettama miistoon
pöytään päin. Tämän lautta eStymät Icljmät loitffaamaSta
polmiaau ja jaamaSta mammaa, jota janotaan po(meupal)faf|i.
TamallifeSti teljbääu reljnpöytä IjuolellifeSti pantatuista ja terma=
inistä IjonfafiSta lauhoista, ja ien oljeöja on pibcttämä I)ito(ta
fiitä, että ilma, (aljoomijen eStämifctfi, pääfcc tiitifeutumaan
myösfin reljitpöybän alapuolelle, (paremmat omat fiiitciifin
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faifisja tapanfjisia limestä tehbpt pöttbät, [itiä ojaffi omat ne
helpommat pitää puhtaana, ojaffi omat ne paljoa feSiämäi(empiä.
Mun eläimillä on juuri taipumus nousta jaloin pöybälle,
päästäfjeniä helpommin vuotaan täfifji, on niitä estäminen
jiitä [jätillä, josja on eläinten nisfan to()bal(a olema luja puomi,
josta pöytää fotjben fultee mafjmat pnijet telat niin läheltä toi=
fiaatt, että ainoastaan lehmäin pää maljtun niibett (omitte (tm
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Muroa 51.

nmt 50 ia 51). Neljupöybät (jelpottaroat piimältään juureSti
eläinten rnoffimista, ja niistä on ennen muinoin täytettyjä
l)einäf)ätfejä (e etu, etteimät leljntät tooi toctää mutaa jalfoi=
pinja. Se haitta on fuitenfin repupöytien fäytäitnöstä, etteimät
lehmät pl)ji) nitein piiptaiita. Sepntätt on näet tapana täybä
(epäämään joittaan, jota on moititit tarttua inafnnpaifalle jcn
jttöbeSjä repupöybältä. Tämä moibaan tietysti estää fiteit, että
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(joitaja pitää tarttua mauria eläimistään. Jarfoitufieitmnfai;
lempoa on fnitenfin poistaa ianoittt haitta fitett, että (jättiin liite;
Stiöntöporiti.tään (iiffnma jalpa, jota mielenfä mittaan moi nostaa ylös
ja lasten alas talji työntää fimnillepäin, niin että (ett poitti;
pienat fulfeioat leljmän ebeSfä oleman auton, niintnin tumista
^7 50 ja 51 nätyy.
y
tMiolcmmin puolin rcljupöybätt
'■!
taialle iljetetään pittin toto ien pi=
tuntiareljnjoimi.Sen pyöriä;
tetty pohja tomerretaan patjuSta (jir=
.(lunta 52.
restä talji lantusta ja forotetaan
fitten foljtalaijen fal=
temaSti aietetuilla lau=
T.,1
boilla itiin forfeatji
tuin jointi on olema
(tuma 52). 3os re()tt=
iointi muurataan rau=
taiiilistä iemeuttilaaä;
tilin ja peitetään fifä;
a
puoletta
icmentillä,
taiji jo§ ie mätetään
iementtibetonista fopi=
miin ntuotteifiiit, tulee
iiitä tietysti feStä;
loäntpi
ja taitut pito;
|K
i-r- r—
Iin parempi.
b
■Siiut foimea tamal;
■■
liicsti miliisiin
liiesti
myösfitt täyte;
tänte-tään mefialtaana, tu*
fflu.ua 53.
(ee Pl,tfin »f,,Wn 58>
talji amoitaifia toit;
ntja myöten tarpeen mittaan moiba joljbattaa jnoinamcttä fii=
tien, joitta oliesja loimen täytyy olla mäljäit tatteina, fantasia
juljteeSfa tuin 1 100:it, että roeji juoffec finnien alempana ole;
maan pääljätt, niisiä ien moi fytyentää pernmnnosia olemaan,
laSfittormeen päättymään fountuit.

»f
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tliehiipöptäiu afentesta turnataan toifiuaau Ainoastaan 'Jicinitiiiitihuii.
läptämä, jota on reljufoimicit mälillä. Sellainen laitos on tojiu
mäljän epäntufamantpi rnoffimiieeit, maan fiiitenfiit tcrmcpbeii
faunalta puollettuina. SUhjönuettämä on, että, jos cfint. titber=
felitantijia eläimiä (öijtijij farjasja, tarttmnifen maara enenee,
jos leljmät taotetaan tilaiimitcen jpöbä rehuja, joita lipeät cläi=
met omat jaastnttaneet ftjljellään talji psfimällääii limalla, mitä
fplläfiu helposti moi tapahtua tamallifiSja rehupöpbisjä. SSoipi
jeittäljbcn tapahtua, että maSfcbes, jolloin tätä faitfia (jämittä;
mää tautia on Ijnolcllijentntin tarffaaminen, täljän asti täptet=
ttjjen reljupötjtien aiemesta on paffo rumeta täijttämään epä;
miitamampaa fijnstaniista reljufäptämällä ja toimilla, jotta
muobostetaan fiteit, että niiben fäptämään päin olema feittä
teljbään melfoiSta forfeampi. Sen ohcsfa lienee jamaSta
iintstä miijainta mätijeinällä croittaa tuutin eläimen jointi fa=
moiti tuin Ijinfalon etupuoli. Jätjbellijtä, Ijitifaloit pituifia mäli=
teiniä ei fnitentaan misfään juljtcesja moi puoltaa fäljtettämäffi.
.ytintalon permannon pituus ja lemepS riippuu, futen itjeS=.^intaiim pertään tjmmärrettäroää on, eläinten fo’osta; joSjafin määrin riip; ninnto.
uumat ne fuitenfin fiitätin, outo reljupöptä monistettu (almulla
tahi hätfilaitoliella, mai piiiittuufo jollaista. (Sbellifeäfä tapa;
ufjesfa tulee permannon pitmibeit olla jama tuin (eljmäit pituus
innoista Ijämiän juureen eli festimääriii 2,i—2,25 metriä; relju-pötjbisjä ilman jalpaa (itä mastoin jama tuin (eljmäit pituus
rintaluutt färjestä häntään asti eli noin 1,8—2 metriä. SoS
hinfaloit permanto on (iiau (t)hot, on leijuta paloiteltu (epää;
määii peräpuoli mirtiatoiirusja, jota moi tuottaa feStenliiomiSta
ja utareiben tuleljbiista. 3o^ tilasta on puute, mäljeuitettäföön
täijtämäu talji reljupötjbäu, maan ei [jiittalon permannon alaa,
'permannon tulee tamallijesti olla »vähintään 1,04 metrin lempi;
nen, maan jos mälijciuiä fätjtetään, 1,2 metrin lempinen.
(SpätermeelliStä on, jos Ijinfalon permanto teljbään miettä;
niääu enemmän tuin -3 jentiinetriä foto pituubellecu. (Ruumiin
ppStpjuorasta ajeunoSta painuu näet ijo maljalautfu emätoljtua
mustaan, jota tuottaa foljbun emättimen ulosmuljapiantista ja
fesfcnluomiSta, joitta oljeSja tafajalfojen (ihatjet ja jänteet
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liiafti rajiitumai. ötupitoli (el)inäin tiilitalon permannosta moipi
fniteufhi olla äimän taiainen, ja ainoastaan tafimmaineit toimite
oja on teytämä miettämäffi. Sointien ja Ijärtäiit IjinfaloiSja
on foto permanto mälttämättömästi teytämä taiteina, muutoin
täy maifeafji pitää pnl;taana eläimen alustaa.
eammalalufjista malmistettuja tiinfaloiii permantoja
moipi erittäin puolustaa fäytettämätfi, jos maan alufjia on
riittämästi iaatamisja. äöuoteen täytyn olla 0,6—o,o metriä
patin. Se moi mailitamatra jeista yli taimen, jos maan märät
alnffct jota päimä otetaan pote [elimien tafaa ja tuimia lemi=
terään jijaan. ."tiilitalon taafje alufjiin upotetaan tomcrrettii
fileä lanttu, jota pitfht ionta lielpoinmin on luotama iyrjään.
?os täytetään Ijymin jullotitsta jamiferrofjestn teljtyjä yintalon
permannoita, laitetaan lantafourti tuman 54 ajoittamaan muotoon.
tpicnenimisjä name=
on tapana taittaa
ruotu lehmille. Siitit tämä
fuiteufiu fämiji liian töi=
jemäffi jtuirte]a ttame=
toiSja, tuijotetaan reljut
nitejä ympäri namettaa
.Ituuni 51.
IRtftmiuimuif.
r el)lima nti il is ja, jot=
ta liiffumat listoilla piltin relmpöytiä talli fäytämää. Sotia
fisfot ennät maiteuttaifi pöytien puljtaana pitoa, lorotetaan ie
oja liitetä, jota on maintuiipyöräin roälisjä, ftetojcit taialle,
jolloin pyörien tietysti tulee olla aietetitt päinroastoitt tamallU
|isfa rautatiemauituiSfa uonbatetnia tapaa, niin että pyörien
jyrjät fäymät listojen ulforeiuioiljin. Misfoina täytetään oljutta
{uimarantaa talji (itteätä rautaa talli maan tumallista oljutta
mauiierantaa, jota pnurnumeilla fiiiinitetään pnusalitfjeeit. >HeI)tt=
mannut moimat »työstin liiffita ylijäädä foton rajasta taintatus=
yirfiin fiinititetyllä rahalla.
ömet, joita täytyt) olla monta, omat teljtämät lemeät,
Dmct.
mitä, titteli jo monta tertaa on Ijuomantettii, moipi olla byö=
byffi tulipalon fattuesja. 3os nametta lutiiijahi omien totia
liiafji fylmenee, moipi olfimatoilla peittää ne omat, joita eimät
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jota päiroä ote fäptännösjä, tnitenfin roaarinottantalla, että niitä
(jelpoSti täi) antaifetninen tarpeen jattnesja.
(jritijiiesiä nametau ojastosfa pibetään niin juurta farfi* «omiiforfina.
nata, että fiinä moibaan astuttaa talmisaifaatt. 'DiijöStin on
puollettu eritpistä jonnifarfinata laitettatvaffi, fosfa on aitvan
jounin luontoa ivastaan pitää iitä tijtfljesjä jämällä tapaa tuin
leljmiä, fillä tästä je etinen pitfää fäijpi niin Ijitaaffi ja ras=
faatfi, ettei enää telpaa fiitoseläimcffi. Jos fille ei anneta
liian paljon tilaa ottamaa ruotaa ja jos fe jaotetaan tilaiiuti=
teen »vapaasti liiffitafieeit tilaivasfa farjittasia, ivoi ien pahvetus=
aita fiten meltoijesti pibetä. 2£aStatatjeen tarfoitiistaatt tulee
ionnifarfinau permannon pintaailatt olla iväljintäätt 12 neliö
metriä.
Atipeät (el)tuät tuin mnös taittoivat leljmät tanvitieivat 8 Mariinoita
neliömetrin tilaivia farfiitoita. kuoren farjatt ja ivafifoiben
tulee ntijösfin jaaha crittjijet tarfiiiaiija, joita lomitetaan Ijeibän leinniä, nuorfofotifa mutaan. 9Jlitä erittäin nuoriin majittoiliiu tulee, pitää
niitä tunnen laitettuni tarjinain olla mäljiutääit pljbeit metrin
teit.
pääsfä feinästä, etteimät tvafifat milustttiji ja fitolifi matfuriiit.
Starfinat rajoitetaan ajianliaaraitt mutaan lantafeinillä tahi iäleristifoilla.
SSafiffaljuoncen tulee ijleenjä olla lämpöinen ja mebosta sBiifittniiuonc.
mapaa, ja jnnrinta puljtautta on uoubattamiiicii fiinä. lleroäperäijijijs tä^fä fnljtccssfa tulee raiitaistutfi juuren fttolemaiiuubeti
tantta.
(iläimet pidetään fibotinina fiitfijimillä ralji rautamitjoilla,
jotta fafjiltaaraijuia fiinnitetään joimecn. .Slijttijitteu tulee fui=
tentin olla niin pitfät, etteimät estä eläimiä uttffnesjaan lepäämästä pää rinnan fimullc ojennettuna.
SEBoibatjeen nopeasti pelastaa eläimet tulenmaaran jattn=
esja, on enemmän tai mäfjemmän terämäpäijesti monta eri eljbo;
tuSta teljtij. Ujeimmat janottua tarfoitusta marteii feffitijiStä
laitoffista tarfoittamat raittien eläinten teroittamista ijljbellä
Ijaaroaa. käittä olifi epäilemättä mutarointa, jollei laitos, jota
ijlen (janvoin on ollut fäijtänuösfä ja jentäljben joutunut epä=
tuntoon, tamallijesti (jäbän (jetfellä fieltätjtljiji toimimasta. Iä=
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päu tulee, että, josliit laitti eläimet olifi irroitettit, ne jaugen
mastenmielifcSti jättämät pinlaloitjn, maan päinmastoiu rpntää=
mät talaijin palamaan Hamettaan. Men tällaifia pelasiustoiiuia
harrastaa, moipi tumasta ">5 jaaba täfitpljen luultamasti jaugen
tarfoinirieumiitaijesta (aitofjesta janotitaja jupteeSfa. 9i'autatan=
gosja (b), jota on liljaan fiiimitetti) repnpöpbän eteen, on jo=
laista lepmää marten fatji tonttua (e), »Hiistä jopii jolaiiteit
fabben fiufiläit (b) fijään. »Häibcn mätiin ja loiifliijeit jtfään
omat (epmätt tafjipaaraijen Iptfpimcn päät pujotettuina. Xent:
pajemalla miputautoa (n) mcbetään taittoa iväpäit eteenpäin.
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Äinvn 55.

Heittiö.

Samalla läptemät tontut utaS finfilöistä, fptfpiinct putoamat
alas ja lepinät oivat »vapaina.
Äeittiii on tulenmaaran estämijetji mielilinnuin teptäivä
tiilistä tapi aiitaliu ikäpuolelta miinrattama tiilinen palomuuri,
jota plettpp mejitatou pii. Stnn npfpään pleijcen on lafattu
lentämästä tarjanrnotaa ja fen fijaan ruotitaan luotniollifilta
tapi pieuotji teilatuilla tai jauhetuilla repuilla, on fcittiön ra=
lentäminen tarjalartanon pptepteen jotenfin tarpeetonta, luit
tarpeen fattue^fa mettä moi lämmittää fcitinpaboisja, joita on
uutisia ralennitlfiSja, efim. meijcriSfä.

Riitat) uonc.
§)leenjä on ie tunto pääSjyt juurtumaan, että liat oivat
fiiivottomia eläimiä, jotta eiroät tarmitje mitään erinäistä tjno(efjtimiSta ja jotta jentä()ben haitatta ivoimat miitjtyä paljinu
maSfatin liaSja. käittä tunto ei taiteiltaan ote taintaan oifeiu
tettn, jiltä joS (jno(etti)‘e3ti turtinamme fiatt ominaiinnfiia ja
tapoja, fttn je jaa nonbattaa omaa miettiänjä, niin tjnomaamme,
ettei je efim. toSfaan ryroetä matnnpaittaanja, ivaan tähän aina
täyttää erityistä paiffaa, tuin myös että je janejen ternaasti
fytpee raittaaSja ivebeSjä. Ainoastaan pnljtaan fylpymeben
pnnttecSfa etfii je milmoitnSta lofarapatoSja. ÄtärcttömäSfä fii-mottomnnbeSja, jota tamaltifeSti ivallitjec fitatjiioneisia, meneS=
rymät fiat huonosti ja joutuivat mätiin jontottain pniiapoltteen,
tämän eläinlajin merimitjotlijen, ntjritji. SifatjnoneiSia täytyy
jentä()ben ulotuttaa puhtaana pitoa niin pidätte tuin afian=
haarat jnintin myöntämät. Siiibcn tulee myöäfin olla riittämän
tilamat, hymätlä iltnanmai()bolla marnStetnt, toimimaitaan länt:
pöijet ja jnmiSaifaan miileät, fetä tarjota fioille pehmeitä ja
lämpöfiä mafnnpaittoja. Sen lijätji on iitahnoneeSja tamalli;
jeSti feittiö, joitta fnitentin tulee olla niin tarfoin croitettuna
jifa()iionecSta, etteimät toäteat höyryt moi tnnfentna jiihen, jillä
fifahnoneet omat totta tofiaan ilman niittätin tamalliieSti äimän
liian toSteita. 2Sil)boin on fitaljnone mälttäniättömämti afetct=
taiva mätittömään yhteyteen fifatarhan tönöjä, niin että jiat
ivoibaan taSfea ntoö mapaajeen ilmaan jaloittetcmaan.
»lafcnnnöaineefji fäytettäföön, niifäti ma[)boltiöta, fiiveä,
jementtiä ja rantaa, foöta fifaljnoneeSja laitti puuaineet alitnijen
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Jlnijimi.

toStcubeu tutin helposti oltavat lahota, jotapaitft fiat ja etenfin
rotat, jotta aina fernaasti tiinfeiitinvat fifahuotteijiin, jljrfhvät
riffi puuaineet. Sos muita rafennuSaitteita ei ole jaatavisfa
ja ientäl)bett fäiittp) tpptijä tavaHifeeu piiit=huonccjeeit, tulee jota
tapaufiesfa tetjbä permanto fiivestä, fillä muitten perustus ennen
pitfää täi) niin ivettpiiecffi ja mätäijetfi, että tuubit helposti
voivat päästä ivaltaan jioisfa. ^Iiua*ncct fitahnoneesfa tehbään paljoa testävämmitfi fiten, että ne ivalpvaSti fiivcllääit
tuumalla freofoottiöljpllä, asfnlttiverniSfalla talji mpösfin fe=
menttiivärillä. SBiimeffi mainittua väriä valmistetaan fiteit,
että femeuttiä jauhetaan i)()beäjä maibon fausfa, johon fitte lifä=
tään fopiroa määrä jotafin väriainetta.
Sifaljuoite on mieluimmin fijoitettaiva (antafuitfioit (ä()ci=
ihpteen. ©itujen (antaa täi) fiiitä tapaufjeSfa ilman maiuitta;
ivaa maivaitnäfuä (jeti fefoittaminen ntuuljitii lantaan, ja niin
outin ijleijeSti meneteltävä. SoS tilalla on meijeri, on fifaljnoiie
fijoitettaiva niin läljelle [itä tuin finniin, jotfei turhaan vai=
tentettaifi Ijeran, tiniumaibou t). m. tuijotusta fital)itoneeii
feiitiöött.
.Siarf inat, joisja fifoja pibetään, oivat jnuriiubcltaan ja
fifiistitfieltaan iväljän erilaifia, riippuen fiitä, outo niitä aijottu
torjuja, jnöttöfitoja ivai emäfifoja ivarten. Äarfinaiit feinät
tulee, paitfi etnmaifia, mieluimmin tcfjbä tiilistä, muutoin puusta.
Seinä eli aitaus [i)öttötäi)täivääu päin on fitäivaStohi, jos mal)=
hollista, teljtäivä rautaristifoista, joita liiallifitta fiistaniiuffitta
ivoipi ivalmistaa Ijplätpistä faafiitonvista. 'Jämän aitautfen
oivi on nit)ö£tiii rantaristitoista ja on, jantoiu tuin ivicreiiteit
ruofajoimi eli allas, ajetcttaiva noin 7 jentimetrin forfeitbelle
permannolta, jotta tarfiuan iviettäivältä permannolta tofooutinva
ivirtia ivoifi juosta fäptäiväSjä olemaan ivirtfafoiiruuit. 3o8
tila mpöben antaa, rafennetaan farfiua joutuu mattaa päähän
ulfojeiiiästä. iäten ei ilmamvcto niin fuureöja määrin pääje
fifoiljiti fäijniään, joitta oljesfa fitafiiioneefcen tunfeutinieita rottia
fuiiremmalla meiiestytjellä fäppi aljbistamiiieit. 3os tarfiiiat
oivat juoraStaait fiinni tiivijeiuäSfä, omat ne peitettävät rvähän
nltouemalla paneililla pontatuiöta lauhoista.
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ÄoSfa jifain on epätermcelliStä maata fylmällä timiperman»'yiämämatum
pflitfa.
noita, monistetaan torjutan taammainen puoli foroitetiitta, erinäifistä ja helposti erineen olettamista ofiSto tcbbyllä puifella
lattialla, joilta alareunaan naulataan forotelista, joilta tarfoitut
fena on pibättää peljtnoljct lattialla, pientä punjiltaa myöten,
joitta päälle poikittain on tiinnitetty piuilistoja, moiivat fiat Ijcl»
posti taioitta ylös matnufijoilleen.
Marjnn farfina tebbään faljben metrin lempinen ja toimen
metrin pituinen ja fen firoipcrinanto peitetään irtonaifella lätti»
alla, joilta päälle on naulattu olptet rimat noin 10 jeiitimetriii
matfalle toifistaan.
Stnäfiait torjutaan taajen (tuma 56), joitta perutan-pmäfian taei*"”non pintamlaii tulee olla noin 4,5 neliömetriä, ci teljbä
muusia permannosta ylempänä olemaa matiuipaiftaa, ivaan ien
fijaan peitetään toto permanto lyliyitfi teilatuista oljista roalmis»
letuilla
f iti mif teillä.
Stoöfa cmäfifatn ujoin
on tapana maata pa=
iieutiieSjaan fuoliaatfi
5—_
puristaa pienoifet por»
^Z/z'Wizii
jaat, tulee tämän estä»
Sinua 56.
mifetfi torjutan feiniin
noin 20 jentimetriä fortcalle permannosta naulata kiinni 15
jentimetrin lemyiiten (auta (tuma 56 b), joitta alle porjaat moimat pelastautua. Samaan tarfoitufjeen moipi nnjös täyttää
15 jentimetrin pääljän jeinäStä fiiniiitettljjä pyöreitä rautatan»
toja. ^oS taptoo pieniä porjaita ruottia mitibcn eläinten tnai»
bolfa, faattaa tämä tapahtua emän pahnan roiereijeSjä porjas»
farfinasja, joljon porjaat moiroat ryömiä mälijcinään teljbyStä
autosta (turoa 5G c) riittäivää fuuruutta.
Saloubellifista fyistä roalmiStctaan j itä in altaat ylei» siantautaio
fimmin puusta, mutta tun fiat ennen pitfää purctfiroat niitä eli allas.
ritti, päällystetään niibett reunat rautapellillä. Jlltaait farfinaan
päin olema feiuä tulee ajettaa 20—25 jentimetriä fortealle per»
mainiosta ja fiffi minoon ajemaan, että fotojen on mutaroa fyöbä,
jotapaitfi, jos allas on ujeampia eläimiä ivartcn, jc roaruStctaan

■
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poittijuuntaan ajetctuifla faarctoilla rautafaroilla, jotta cstäroäi
eläimiä jyöbesjääii hmritjcmästä roicruSfumppancitaan tahi jaloin
altaajeen astumasta. Scmcnttijet altaat citoät fcStä (ainoan,
toSfa maitohappo ne jijöivpttää. laittein parainnnat oivat lafitetut rauta=a(taat, jomtnoifen piirustus tuma
ofoittaa ja joita
ivalmistetaan cjim. 5ivebala=tehtaaSja 9iuotfiSja, mutta malitctta=
ivasti oivat ne loivin falliita. SlstiajameSta tchbyt altaat olifiivat
hipoin jopiivia, jos [cllaifia maan ivalniistcltaifiiu omaSfa maaSfa.
Sitatarljii.
©itähuone on mälttämättömästi afctcttaiva ivälittömääu
yhteyteen aivaran, ialaojitufjclla hpuäit fithvaffi (aSfctuii ja tar=
peen mutaan itjeampiin ojiin jaetun filatarhan fansfa, joSja jiat
mielin määrin ivoimat jaloitella, toufia maata fefä (illoin tällöin
(ylpeä raiffaaSfa ivebcsjä. Söiimeffi mainitusta jyystä oliji juo=
taivaa, että fifatarha pcruStcttaifun jär rcn rannalle taly läpi
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juoffeman puron marrolle. <yo((et jtoille ole loalmistcttamiSfa ti(ai=
juntta fiiljen, ou tarhaan taiioettaiva jonfitnlainen maljainiuto»
toinen jyxänne, joitta pölyä jcnicntitetään tahi ainafin faivctaait.
SyirennyS täytetään fitten tuon tuvStafin puhtaalla ivcbellä.
Sillä jollei fioilla ole tilaisuutta fylpentijecn, jäämät tie helposti
punapoltetta tcjän helteeSjä. (jolta myöstin tooifiioat noubattaa
taipumustaan toufia maata etfiäfjecii matoja ja tonttia, irebätctään
finne pafju tcrroS Ijietfaa tahi multaa. Sitojcn joitta on aita
ajoin fitorittatra pois tarhasta ja muta maata mebcttäioä fijaatt.
(jotta eläimillä oliji tarpeellinen juoja päiiuänpaiStctta, jabetta ja
tuulta maStaan, istutetaan tuuheita lehtipuita fifatarljan ympä*
riite; fuitenfaaii ältööii tähän fäytettätij tammia, toSfa niiSjä ou
lioille ioaljingollifta hpöntcifiä. (jos puita ci ole, rafenuetaan eläimille
jttojafji matala lautafatoS, ja jiil)cn (ctvitctään pehmeä nntobe oljista.
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Mosta juuria talonbcttifia etuja on [aai ntettamana [en
tantta, että [toitte jnmiSaifaan annetaan rnnaffi parljaaSta päästä
miljantanrirnaa, pnntartjan jätteitä, feitettijjä oljbaffeita tj. m.,
tulee [ifatarljaSfa mpöSfin loijtijä fepima liäffi janonnin rehujen
iljettämistä marten. $otta faifenfofoifet [iät moifimat jijljljtellä
eri paitloja rnninitStaan, on tamallista lijöbä maalian fatfi K fnl
maista tolppaa 1,5- 2 metrin pääljän toiftStaan ja ijljbistää ne
ijlljäältä toifunja [ainoin S Inlmaijella poitfipnnlla, jota fiinni
tetään toijecn tolppaan iuiiStojnnntai)eSti noin 25 jentimetrin ja
toijeen noin *0 jentimetrin forfenteen maasta.
•Sifoja ältöön millään cljbolla lasfettafo niapaasti penfaamaan nlfopuolcltc fifatarljaa, älföonfä iljmisten jallittafo liata
[ilojen olinpaitfaa, fillä jos eläimet oirat tilaijnubcSfa jijöinään
ihmisten ulosteita, tulemat ne IjelpoSti ftemeniin.

nunaolhtone.
SioStä lampaat omat arempia tosteubellc tuin mitään mun
eläin, on fatjomiueii, että (aunnaSljuoite fijaitfee tuimalla paifalfa,
mieluimmin ylämällä, Ijieffaifelta mäellä, fefä että ilman vaihto on
erittäin tyyntä. Vämpömäärä ei jaa nousta yli <> —8 asteen (£.,
muuten färfimät lampaat lämmöstä. Vampaat moimat mätyimmättä
haitatta jeiStii lannan päällä. Starfinaii pohjalle poljetaan pat-fulta famea. 30tta liimpaibeit millä ei (ifaautiiifi eitä maljin
goittuijt, pibettätöön huolta jiitä, ettei lammaStyuoitccSfa miSfään
lityby terämiä tultuanteita eitä ullonemia nauloja; famoin täytyy
•vciniiliiifti. mälifatto tetybä tiimit*. Samasta fyyStä on ty ei näljät f ien
ristifto
marfinaiiteu (jätti
teljtämä pyStyjuora. .\ieinäl)äf’
tien tulee jeu ol)evja olla pitfulaifia tai mielä fcrnaammiit 8’tul=
maifta, niin että lampaat, luu tuufeutiimat rel)itl)äfiii luo, eimät
liiatfi litvJtäiji matfojaan, mitä tiineiäjä cmälampaiSfa tjetpobti
moi tuottaa feSteuluomiSta. .pättien ebeäjä tulee olla matala
tourit, jota moi täyttää foimeua. hampaita juotetaan piltiltä mefi=
altaista.
8animaSl)uoitcen ulfopitolclla tulee olla aibattu tuima mäti,
jolla lampaat talroiSaifaan ja pienet faritjat femäällä jaottamat
jaloitella roapaaSfa itiuaSja.

