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Xäntän pienen fttjatt perugteeffi on fäbtettl) Sektori ©olbäcfytmbfin „Äööpen= 
baminan eläinfuojeIu$=tyfybigttyffe3fä" pibettt), „35tyretoennenigfä" julfatötu efitelmä 
„^eh)ofen fofytelemifegta tt)ört aitana", jonfa firjoittajan ja fustantajan l>t)tt>äntab= 

toifetla Imcalta on laajentanut ja ofaffi muuttanut ^otoitattime^tari Stoerbtup.



Uuma 1. $t)uim nmtjaatetut ja oikein ajetut ajoneuroot.



.Vi/emofen toteleminen tpön aitana on melfein tphjeutämätön aine; fittä jofaiSta 
hemoSta täptpp todetta jotenfin omatta lamallaan. 3>ofa ferta fnin felpo 

fusfi maljaStaa uuben ^emofen mannnjen eteen, niin bän huomaa, että fe maatii 
erityistä fol)telutapaa. ©entänen ei täSfä moibafaan fäftiellä faiffia pffitpiSfohtia, 
maan ainoastaan huomautetaan, että fuSfttt aina niin pian luin mabbodista tulee 
foettaa oppia tuntemaan bemoStenfa luonteen eli temperamentin f elä niitten tpöfpmpn 
ja omituifuubet. ÄuSfin tulee fitten tietää, fuinla bänen fugfafiit tapauffeSfa on 
parhaiten menetteleminen. Dmituifuuffien parilta bänen toifinaan täptttp tulla toimeen, 
mutta fyänert täptpp pitää puolta faabaffeen ne pois bemojeSta mitä pitemmin. 
2)leenfä tjänelle täSfä huomautetaan muutamia pleifiä fääntöjä, joita tulee ottaa 
huomioon tyetuoSta fäpttäiSfä. ÄuSfin tulee ajaeS=faan aina ottaa faffi ajiaa huo= 
mioon; enfiffi ottaa maari iljettää» ja niiltä benlilöiStä, jotta mabbollife»ti istumat 
maunuiSfa laitta matfuStamat tiettä, toifetfi: hetoofista. Äutt janotaan enfiffi itfesS= 
tään j. n. e., niin fe on fiitä fppStä, että olemme oiteutetut välttäm ään, että tun 
ainoaltaan moibaan feroentää fuormaa taiffa tefybä fe bemofelle mutamatmnaffi faat= 
lamatta itfenfä taiffa muita maataan, fittoin eläinsuojelus harrastus on huonosti 
onnistunut. £un on malittama, fumpaafo tulee fääStää hemoStaan maito pffitpistä 
henfilöä maimautumifeSta, niin ei pibä armettdfaan pitää lienfilöä, ihmistä, eläintä 
parempana. Söptpp fuitenftn monia tapauffia, joiSfa eläinten tpön helpottaminen on 
patfattaan, ja joista ei ole mahinfoa, maan pitemmin bpötpä ihmifitte, ja etenfin 
hemoSten omistajille; fittä et ole maifea Pmmärtää, että hemonen, jota ei plellifeSti 
rafiteta, ja’ jota pleenfä hhtoin toimettaan, ei ainoastaan feStä fattmempaa aitaa, ei 
tule niin nopeasti faafiffi fuin fe, jota plelltfettä tpöttä rafitetaan; mutta fe tulee 
mt;ostin fämpifätnmäffi eitä niin h«l^oSti mihaifeffi.

SBaljaifiin nähben, joita Ik o s te n  ajoSfa fäptetään, nimittäin maunuista ja 
illoista on httomattama: maunujen täptpp tietpsti, mitä fuuruuteen tulee, olla hemofett 
mufaijet eli päinmaStoin. Suurien mauttujen ebeSfä, joitta ajetaan rastaita fuormia, 
fäptettäföön ainoastaan juuria, mäfemiä £;emofia. idutta tun fe on tärfeätä, että 
mannut omat mitä mahbottista femeiminät jämättä fuin omat malmistetut mitä
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parhaimmasta ja feStämimmäStä aineelta, niin otift aina paras ostaa maunuja l>p= 
mistä tehtaista; muuten on tietysti maunutefytailijan afta malmiStaa maunut niin 
mufamifft luin malibolliSta. DStajan täptpp fumminfin ottaa maari, ettei etupyörät 
ole Iitan matalat. Niitten täptpp tietysti olla tafappöriä matalammat, mutta fun 
ne omat fttrtmn matalat, niin ne fuureSti lifäämät maunujen raSfautta. 9Jtuun 
tnuaSfa affeli fuluu tarpeellista enemmän, ja epätafaifuubet tiellä omat maifeammat 
moittaa tuin jos etuppörät omat fuuremmat.

ÖaitoS, jota ei mistään maunuSta faifi puuttua, maan jota IjemofiHe ja mau= 
rutisi a matfuStamiUe benfilöille fuureffi fjaitaffi Jarmoin fäptetään, on jarru. Säliä 
ei ainoastaan alaSmäfeä ajettaeSfa moiba fuureSti fementää fyemofeit fuormaa, maan 
mpöSfin fun fen tulee metää rastasta fuormaa maStamäfeä, joSfa miimemainituSfa 
tapauffeSfa moibaan jarruttaa ja antaa öemofen lemätä muutamia foetfiä? 3>arru 
on mpöSfin pffinfertaifin ja peipoin feino onnettomuuffien maratte, fun ftemonen ottaa 
ajajalta mailan ja lätrtee lauffaamaan.

Soinen laitos, jota mpöSfin bpmin Jarmoin fäptetään, on fyemoSfuoj ur i .  
Sämäit laitoffen, joEton on järjestetty teräSpontimia, ja jofa on afetettu metonuo= 
rain ja rafyfeitten ^pfytpmäpaiffaan, tarfoituffena on olla fimmoarnana mälittäjänä 
fyemofen ja maunujen mälitlä. Äurt nämät omat liiffeette pantamat, niin ei pernojen 
tarmitfe tä^än fäpttää faiffea moimaanfa, ja ränften paino eläimen ruumista maS= 
taan, fun metofyifmat piufottumat, ei ole niin fimiStämää eläimelle, jofa fiitä fppStä 
tulee mäbemmin taipumaifefft perätitbmään, fun fuorma on raSfaS. ©tenfin nuorille 
^emofitte, joilla on mielä mäfyän ajettu, fäptettäföön fyemoSfuojuria; fittä tämän fautta 
on mältemmän maaraa fen mifuriffi tulemifeSta; mältempifin meto jännittää 6emos= 
fuojuria, ja fun ftemonen Suomaa pääfemänfä moitoEe, niin fe tulee taipumammafji 
fäpttämään fomempaa motrnaa, fuin filloin, fun fe raSfaan fuorman täfyben ei lmo= 
maa mitään tulosta ponniStuffeStaan, ennenfuin fe on ttpmin fuureffi tullut. ©itä= 
paitfi fyemoSfuojuri fuojelee IjemoSta täräpffiltä, joita fe faifi lapoilmtfa metäeSfään 
maunua epätafaifella tiellä, ja fen lifäffi fe mielä fuojelee filoja. .öemosajureita 
löptpp ntonenlaifia, eimätfä ne maffa paljon.

'Siitä ftloifyin tulee, niin ne tietpSti teljtäföön paraimmiSta aineista — fyalmat ftlat 
moimat Jarmoin olla feStämät; ftffä fe on liuonoa taloutta, fun panee fyenfenfä ja 
jäfenenfä maaraan, fääStääffeen muutamia tnarffoja. Riutta ei fe mielä riitä, että 
ftlat omat lipmäStä aineesta; niitä täptpp mpöS fopmhi hoitaa, p u d is taa  ja raSmata, 
ftffä muuSfa tapauffeSfa paraSfin nafrfa tulee pian felmottomafft. SäSfäfin fut)teeSfa



tm paljon parannusta niatfaanfaatama; tarmitfemme 
ainoaltaan mennä fabuile näbbäffemme, fuinfa barmi= 
naista fe on, että fussfit pitämät filat feHaifeSfa fun= 
nogfa, fuin niitten mälttämättä tulee olla, fäiltottääffeen 
ofaffi niitten fegtämppttä ja ofaffi norjuutta, jonfa 
puutteesfa ne, maiffa olifimat tebbpt fuinfa totoin ta- 
fyanfa, tulemat fibutu»foneifn bemofette. kieltämättä on 
t;t)tä tärfeää pitää liitä puolta, että r ä n g e t  mu f a a n =  
t u m a t  o i f e a l l a  t a n t a l l a  fyemofeu r u u t n i U 
f e e n, ja täSfä fufyteeeSfa tapaa marfin paljon laiminlt>ön= 
tiä fu&fien puolelta, toaiffa on totin mpönnettämä, että 
montsfa tapauffigfa on f atula maalarin mifa, f un bän 
on laittanut ränget fellaififfi, että on maltboton faaba 
niitä oifein fopimaan. ©tentin faari faa määrän muo= 
bon, fun fe tamattifeSti on melfein foifea (kutoa 2), 
jotamastoin f en liilten ruumiin of aan näbben, jobon f e o 
fijoitetaan, tulee olla paljon lemeämpi alhaalta fuin 
i^lt)äältä eifä faa olla marfin fäännöllinen (kutua 3), 
josta tulee mafuutetuffi, fun fatfelee fyemoSta etupuo= 
lelta. ©e ei mtyöSfään ole barminaiäta, että reufaat, 
joihin aifain etupäät fiinnitetään, otoat marfin liian 
alhaalla. Sätitä on ufeinfin mifana ränfien purista= 
mifesfa. kuten tunnettu täytetään bttmin paljon nor= 
jalaifia ränfiä ja malffia. £äten on tofin faamutettu 
fe etu, että famoja ränfiä faattaa fäpttää ufealle be= 
mofeHe; mutta tämä etu tusfin moittaa näitten ränfien 
puutteet. etäistä paraiteu te£)bptfään eimät fomeilu Ia= 
pojett liifunnon tnufaan, maan fäpmät fuoraan al=
(jaalta alaspäin, jonfa fautta metomoiman oifean läb= 
töfoltban määrääminen tulee maifeaffi; tähän tulee 
mielä lifäffi, ettei ränget ajaeSfa milloinfaan pun; 
paifoillaatt, maan omat aina fafynaatttaSfa liiffeeSfä, ja 
joS laman färfi on lailta, taiffa jos ränfien aita ei ole malffia, niin ei fe aino= 
ahtaan tule Ijemofelle fiufallifeffi, maan mttöSfin, futen ufein tapahtuu, maifuttaa

kutoa
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XlUUHl 3 .

Ifyöttämiä. !$o§ tättaifta räntiä tabDctaatt täyttää, niin mne= 
riffalainen malli [on libtoin fuofittama, ja näitä on mttme 
aitoina alettu bpnntt paljon täyttää ÄriStiartiaöfa tpöajoigfa.

häntien jtäptpty fopia fotoin bemofen olfapääbätt, ne 
ei f aa alhaalta taulan tympäri olla Uian lameat eitä liian 
ahtaat, niitten täbttyty mb ositin olla fopiman pitfät, niin että 
fäfi lemetybeltään maatuu räntien ja fyemofen turtun mäliin.

$un annetaan «taimistoa uufta räntiä, niin fatula= 
maatarin mälttätnättömä£ti täbtbb ottaa mitta fiitä t»emo= 
feSta, jolle ne tebbään. 30iitan täbtpb ottaa pituubesta ja 
letoebbestä festeltä räntiä (Äuma 5). jollei löbbp manfyaa 
mailta, [niin otetaan tointasi mitta betuofett taulan ympäri 
filiä fot;balta, jofyon räntien »läofa tulee fioitetuffi SDtuuten 
ftlain luonttottifegti täbtbt; taittialta, migfä ne fattu= 
mat bemofen ruumiifeen, otta pehmeitä ja fitnrnoamia, niin 

etteimät litistä nafyfaa. ©amoin täbtpp räntien^ 
fin olla bbmiit tätytetbt ja omat tarmittaisfa 
uuheltaan täbtettämät, etteimät tulifi fomiffi, rin= 
tabibnain (rintafiloigfa) ja felfälnbnairt täbtbt) 
otta aiman fileät fifäpuolelta, eitä bäntätobö jaa 
otta liian taita, -maan fen täbtbt)] otta bt;min 
tätytettt; ja pyöreä filtä fobbalta, jogfa jännän 
alaofa fen peittää. Ääbttämättä gummtlemtyjä 
tafei fuojitöbuopaa (miime mainittu ebbottoma^ti 
paralta  fefä täl;än tarfoituffeen että mbögfin 
täytettyjen faulapaitain afentasta), jofa fiinnite= 
tään rinta=, felfä= ja nitcfafyibnotbm (rintaftlotefa), 
vooibaatt poistaa fe fomuug, jofa ufein on loan; 
bain ftlain lottana ja täten mältetään filain lböt= 
tämiä, jotta luonnottifeSti tefevoät tpön eläimille 
marfin tusfallifefft, ja paljon enemmän, fuitt 
ufeimmat luulemat, omat fppnä fiiberi, että betoofet 

tulemat mifureiffi. Settaifiafiit patffoja, joita filat omat lyöttäneet, mutta on huomattu, 
ennenfuin fuuretnpta baamoja on ilmeStbnbt, moibaan auttaa täyttämättä fuojugfmopaa.
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©eltoää on, että fiinin täptpp olla niin tehbpt, että eri hihnoja vuo ib a an helposti pU 
bentää tahi Itihentää, fiitä huomautetaan täSfä main jentäliben, että ufein jonfun ajan 
fuluttua folfia ei enään moiba avoata — jofa on fiitä feurauffena, että puhbiStamiSta 
ja moitelemiSta fefä niistä joutumaa filain irrmttamiSta niin fuureSti laiminlpöbäävt.

$t>fpmt>S, tuleefo fiftttälappuja fäpttää mai eifö, on famanlainen fuin monet 
muut — fiihen ei moi ehbottomaSti] maStata eli toifin fanoen: on tapauffia, jolloin 
niitä mälttämättömäSti tulee fätittää, toifta taafen, jolloin niitä ei tule olla, — tooi«
taiftin fanoa: lötitpti hetoofia, joilla ei fosfaavt pibä fätittää filmälappuja, toifta
taafen, joita ei pibä ajaa ilman niitä.

3ioS fpfptään, mitä htiotbä filmälapuiSta on, niin iuaStataavt, että ne eStätoät
hemoSta näfemäStä fellaiSta, jota ei faa näfybä, fenfautta ettei fe moi fatfeHa ftm uitte 
eifä taaffepäin. Säilä on tobettifuubeSfa paljon futtrempi merfitpS, fuin moni luulee; 
ftttä nlmälappujett fautta h elo o vien ei tule ainoastaan lemoffifemmaffi, maan mpöSfin 
jos hemoSta, jofa on mähän hermostunut, ajetaan toifen fanSfa pariSfa, jota toifi- 
uaan tätittni ntoSfatta fehoittaa, niin ebettämainittu, joS fe on ilman ftltnälappvtja, 
petjäStpP fuSfitt pienimmiStäfin liiffetStä.

Mun tamallifeSti n. f. „ja!ot" hemofet otoat taipumaifta hermoStitmifecn, ja 
tättaifia hemofia fäännöttifeSti fäPtetään hetraSmauttujen ebeSfä, niin on huonosti 
pibettp huolta mauttuiSfa istumien ja matfatta olemien henfilöitten turmallifuubeSta, 
joS ft Intä lappujen fätittäminen laitttinlPöbääu tällaisten hevoostcit futtftSfa.

Mutta fun nlmälaput omat paffofeinoja, niin niitä tulee mälttää faiftSfa 
rnuisfa tapauffisfa, f. o. fun heponen on niin lemottinen luonteeltaan, ettei fe pel= 
jäStb fohbateSfaan jotafin tamattomanipaa, taiffa fun fen metämä fuorma on niin 
raSfaS, ettei ote maaraa heivofen pillaStumifesta. ^aiiiotiehemofitta ja tpöl)evuojtlla 
aitoon fiitä fbpStä mittoinfaan fäptettäfö filtnälappuja. Näitten täptpp jofa tapavtf= 
feSfa olla oifein fiinnitetpt, ei niin fomaSti, että painamat filmäin jäätte, eifä niin 
lötohäSti, että alituifeSti liiffumat niinfuin jonfunlaifet fiimet, ei liian forfeaHe eifä 
liian matalalle, maan niin että hetoofen filtnä on juvtri fifmälapun feSfifohbatta.

Soinen fohta maljaiSta, josta on fpptä mähän puhua, omat f a n n a t u S= 
o h j a t .  9täitä tamallifeSti fäptetään fettaiftSfafin tapauffisfa, jolloin ilman niitä ei 
ainoastaan faattaifi, maan tntiöS ehbottomaSti tätotpi|'i tulla toimeen. itannatuSohjain 
fautta estetään pään ja faulan mapaat Itiffeet, ja hetoofeffe tehbään maifeaffi fäpt= 
tää fofo fitä moimaa, jota fuurempaan fuormaan tarmitaan. ftun hemotvett metäft 
fuormaa, niin moibaan nähbä fuinfa fe furottaa faulaanfa eteenpäin ja ufein
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taimuttaa fitft l|pmin alaspäin; fen tantta fe foettaa fementää fuormaa, panematta 
niin fuuren ofan ruumiini a painosta fuin mafjbottiSta fiihen ofaatt maljoista, joSfa 
fuorma enin painaa — ränfiin tain rintah ilmaan. @ttei hemonm fitä tee hevättääf= 
feen ajajaSfa fääliä, fen huomaamme, fun tarfaStelemme henfilöä, jofa metää rat= 
taita, iQän ei futnarra ainoastaan päätään ja faulaanfa eteenpäin, maan ttmöSfiu 
fofo yläruumistaan, että ruumiin paino niin paljon fuin mahbottiSta auttaifi rattaita 
ten fuljettamista. $oS metäjä fauniitta janoilla ja maffuSta faabaan fotilaan tamoin 
fitlfemaan, niin faabaan nät)bä, ettei feStä fauman, ennenfuin hän alfaa fomin 
fyifoitta, ja fyäntä ei luultamaSti enään faa foetta uudistamaan. 3oS Bäneltä fbfp= 
tään miltä tuntui metää ftttä tamatta, niin faabaan maStauffeffi, että tefi fomin 
fipeätä fäfimarfisfa ja fääriSfä; ftttä fun fyän ei moi auttaa fuorman metämistä 
fumartamatta pläruumista eteenpäin, niin fäfimarfi= ja fääri=lihaffien täo toi faifen 
toimittaa.

©iis täptpp el;bottomaSti maatia, ettei fannatuSohjia faa fäpttää tpöhemottlle, 
olfoot ne minfälaifet tahanja. Niitten fäpttämiStä maunufyemofitte ei faata fieltää, 
jottei maunut ole fomin raSfaat, taiffa jos niiSfä istuu monta henfilöä. kannatus^ 
olijia ei fumminfaan faa pingottaa Iphemmiffi, fuin on tarpeellista; ne eimät faa 
metää fuolaimia fuupieliin, ja jottei hemonen faa helposti faulaanfa fääntpmään, 
niin niitten täptpp olla mahbottiSta löphimnxällä, foSfa pingotuS maStaifeSfa tapauf= 
feSfa faattaa mailuttaa merenfulfua hemofen pääSfä. 5tannatuS=otijain fäpttämistä 
ajoljetoofttta on ennemmin fäSfettämä fuin fiettettämä fiitä fppStä, että nämät tamal= 
lifeSti omat niin tulifia luonteeltaan ja maalimat niin pinffoja olijia, että fuSfin 
faattaa olla maifea niitä ohjata ilman fannatuS=ohjia. 3oS fen lifäfft mannujen 
ebeSfä on fettainen hetoospari, joista toinen tahtoo fulfea ebellä ja maatii pinfompia 
olijia, josta fenraa epätafainen metäminen, niin tämä moibaan auttaa fiten, että 
fiifyfeämmän liemofen famiatuS=ohjat jännitetään Iphemmifji fuin toifen. ^JariliemoSten 
täpttyp pitää päänfä ylitä forfeatta, ja fe tulee malibottifeffi fannatuS=ohjia fäbttä= 
mättä. 3)leenfä nämät olijat moimat olla taitaman ja maroman fuSfin fäfisfä fitu- 
reffi ypöbpfft. 3ofa tapauffeSfa fuSfin täpttip muistaa, että, fun fannatuS=ohjilla 
maruStettu fyemonen fompaStuu, niin fe faatuu helpommin fuin fettainen, jotta et 
niitä ole, juuri fiitä fppStä, että fyemofen liifuntofbfp tulee rajoitetuffi, ja fen fautta 
fpfp muuttaa painopisteen paiffaa mähenee.

kun matfa on pitfä, ja ftis on luultama että hemonen mäftip, niin täptpp 
olla ilman fatmatuS^ohjia, taiffa fumminfin, heti fun f;uomia fyenufen mäfu män



tulee ne teroittaa. 9tyt ei enääu ole vaaraa , että beiuofet faatoat ajajasta tooiton, 
ja fitä paitfi niitten tulee faaba tnabbolliöta fuurinta IjelpotuSta työSfään. SBiyboitt* 
fin famtatuS=oyjat otoat irroitettatoat, fun tie on mäfiStä. 2)löStnäeSfä nimittäin, 
niinfuin jofaifen tulee helposti ymmärtää, yetoofen fuortna tulee raSfaatnmaffi, jottei 
fe faa taitouttaa faulaanfa.

'Htäfitoyötä tulee, paitfi faupunfitoaunuisfa, täyttää ainoaltaan raSfaitten 
toaunujen oheSfa ja »Hifistä tietä ajaeSfa, foSfa ne otoat yetoofette haitaffi; mutta 
ilman niitä faatetaan fittoinfin otta, fun toattnuisfa on jarru, jota ei tnittoinfaan 
faa puuttua. 3Jtäfitoöitten yetoofen tafaofaSfa fulfetoa bU;na et faa otta liian faita.

kuolaimiin nähben on toaarin otettatoa, ettei päittimet ole liian pingot taiffa  
faibat. Äanfifuitfien, joita tulee täyttää ainoastaan toälttäinättömäSti tartoittaiSfa 
ja fun on yytoin tottunut ajaja, täytyy fopia hyttiin yetoofen fuul;un. 9fe eitoät faa 
otta liian faibat eifä liian letoeät, eitoät myöSfään liian otjuet, taiffa toetää fuuta 
liiaffi aufi; ftttä ftinä tapauffeSfa puristu? fuurimtnaffi ofafft fobiaa fitä ofaa leu= 
f a luusta, joSfa ei ole hampaita, ja fitä fyntyy fotoa tusfa. $ota yettäfuifempi be= 
monen on, fitä toarotoaifempi tulee täSfä fubteeSfa otta. ^oSfifetjut, jotta väännetään 
toafemmalta oifeatte, furateS tulemat latteiffi, e itu at faa olla lyyemmät, fuin että 
faffi formea mahtuu niitten mäliin. Ääntien aliofa (mäitinatta fuolaimista fityen 
rettfaafeen, johon fuitfet fiinnitetään) ei faa otta liian pitfä, ettei tautien toaifutuS 
olift liian fotoa -  fäännöttifeSti fe ei faa otta muuta fuin faffi fertaa ylempää 
yaaraa pitempi, ©uitfien täytyy, olematta jyfeät, otta toatytoaSta ja täyfin feltool= 
lifeSta nahasta. Ääfifuitften täytyy olla litteäStä nahasta ja folmuttomat. ©ifemmät 
riStifuitfet foljetaan 3 tahi 4 tuumaa pitemmifft fuin ulommat.

2Jiitä ftlain felfään afettamifeen tulee, ajajan täytyy enfiffi otta fiitä toaarin, 
että betoonen fitä tebbeSfä feifoo yiljaa, ja toifeffi tarfoin fatfoa, että faiffi yihnat 
otoat altoan fileät ja että yffityifet filain ofat otoat niin fotoitetut, ettei ne estä 
yetoofen liitteitä, fen toetäeSfä. Yytoin tatoattinen toifa StorjaSfa on fe, että ajaja, 
afetettuaan ftlat felfään, ei fotoita niitä yetoofen mutaan fiinnittämättä folfta uubeS= 
taan, fun hän ne on toetänyt fiinni, toaiffa ftlat ennen olifitoat otteet aitoan erifuu= 
ruifeffa yetoofetta.

i n t a h i h n a a (rintafiloiSfa*) ei fa afettaa niin aiyaatte, että fe estää

—  11 —

* jTäqbellifqyben ttmoffi ferrotaan täSfä rintafitain röaljaStatnifeSta, maitta ei niitä tuoiba 
fuofittaa. £oftn xintnEjiIjna on feroeämpt fuin ränget ja niitä moi färjttää jofaifelle tyeroofelle, 
mutta nämät ebnt Ijäroiäroät M onaan fen fantta, että n>eton>otma rintafiloiSfa faa tuäärän läfj=
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etulapain Uiffeitä, eifä niin ylijäätte, että fe puristaa beiuoferi furffua ja fiten raai= 
feuttaa bengittämifen; fun fe afetetaan raäyän latoanfärjen yläpuolelle, niin fe on 
fomeliaatta paifatta. täytetään norjalaifia ränfiä, jotfa foraelturaat hytuin ye= 
toofette, niin niSfal)i£)na ja rirtnustin fiinnitetään fiten että ebestäpäin faatetaan 
pigtää fäfi ränfien ja [»evoofen raäliin. län g et eitoät ntyösfään faa olla liian fot= 
fealla eifä liian matalatta, maan niin, että jää fämmenysleraeys rinuustimen ja 
heraofen furfun mätitte.

^oS fäytetään l u o f f a r ä n f t ä ,  niin maljagtaminen aletaan fiten että ränget 
afetetaan yl5S=alaifin yevoofen päähän, ja fitten ne fäännetään oifeinpäin öarjan 
fuuntaan, l;eti pään tafana, migfä faula on faibin. Särfeintä on fe että tämä 
tet)bään raatoraasti ja fäyttämättä raafaa looimaa.

© a t u l a  (fitolffa) fioitetaan yäppäitten alimpaan ofaan, ja raffit fiinnite= 
tään fiten, että raiteet ja raetohihnat tefemät fuoran raiiraan. $o8 fannattimet omat 
liian pitfät, niin fe on yyioin rumaa; jo» ne oraat liian lyhyet —  hyram taraattinen 
rt)irE>e — niin raetotutmoisfa muoboStuu fulma folfien fohbatta, yeraofen raetäeSfa 
ja fatula painaa yeioofen felfää. iBatfavoyön tulee muoboStaa fuoran fulmau 
raetoyiynaiit fansfa.

.p ä n t ä ra y ö t ä ei faa jännittää liian pingoffi, ja täytyy tarfoin fatfoa, ettei 
tule jouhia fen ja hännän aliofan raatiin.

$  ä ä 11 i S ra y 5, fun fammitfa löytyy, puetetaan tämän filmufan läpi ja firiste= 
tään niin lujaan, ettei fatula muuta paiffaanfa.

■JBatfaray ö t ä  ei faa firistää liian f omaan.
ft a m m i t fa a, jonfa tarfoituffena on etupääSfä pyfäytyeSfä estää ränfien 

luifumista Iiiafjt eteenpäin heraofen faulaan, ei faa pingottaa liian lyhyeffi, maan 
päinraaStoin niin, että ro oi raähän liiffua.

^ ä p ä § h ^ n a  (rintafiloiSfaj, jonfa yläofa täytyy olla tarpeeffi leraeä, fiin= 
nitetään häppään forfeimpaan fohtaan, rainoon afentoon, ja jottei h io n e n  pibä 
faulaanfa jotenfin forfeatta, niin häpäshihrtan täytyy yhbistää fatulaau, ettei fe 
luifuifi heraofen faulaan. £>äpäShil)nan raarfinaifena tarfoituffena on pitää rinta= 
hihnaa oifeaSfa paifaöfaan, ja on fiitä fyygtä raarfin raälttämätön parifiloi^fa, joiSfa

töfoljban, ia että rintaf)if)na eStää lainan liiffeitä, fun fe airoan fqtfee rinnan. Slintafilaa tulee 
fii§ fäpttää ainoastaan filloin, joS mannut oraat niin Eeioeät, ettei Ijetoofen tarroitfe tnnnta fuin 
inoSta ebellä rooimaanfa njarfinaifeSti fäpttämättä, taiffa poiffenStapauffiSfa, fun fjeroofella on 
igöttäraiä rangista ja filoiSta. ^ota tapauffeSfa fun rintafilaa täytetään, niin fen täi)tr)i) fenrata 
lapojen liiffeitä.
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maunun tattfo olleSfaan typistettynä rintatnlman etuofan fanSfa muusia tapauffeSfa 
roetäifi tämän litan alas. kun fyapäSbibna fumminfitt väljän painaa läppäätte, 
etenfin joS fe on pinffo, niin on tarfaSti huomioon otettava, että nafyfa on pehmeätä 
fiinä fofybaSfa, joSfa fe on Räppään päällä ja mieluummin Varustettu fuojuSbuovalla.

© e l f ä v p ö  pingotetaan niin, että f)ifyna on jotenfin vaafafuoraSfa afennoSfa 
— matalammalla jännän alla — fefä tulee niin pitfäffi, ettei fe liliStä hevosta 
fäpbeSfä, paitfi pitäesfä toastaan alaSmaiSfa taiffa peruuttaeSfa.

^ ä i t t i m e t  pingotetaan niin, että fuitfinaufya töin tuojin fattuu fuupteleen, 
jota ei faa toetää ylöspäin, fefä niin, että fjevofett filmät ovat filtnälappujen fesfi= 
fol)balla. 3oS filmät otoat ylempänä, niin hevonen moi näbbä filmälappujen plitfe, 
ja fiten fyavaita, mitä tafana tapahtuu. XäStä feuraa, että näitten tarfoituS fofo= 
naan ffyrjätyttty. D t f a l) i n a n tulee olla tarpeeffi pitfän. ^oS f e on litan pitfä, 
niin et fe ptbä päittimiä oifeaSfa paifaSfaan, jo» fe taafen on liian Itybht, niin fe 
falmaa fjeVofen forioia. Dtfafyarja vebetään eftin ja pannaan fitouHe otfabibnan alle. 
J i i Sf a f yt l ma  et faa olla tyarjan päällä, vaan  fe vebetään fmolettifesti pois ja 
järjestetään. £euf a= ja f u o n o i b n a t pingotetaan niin löpfyäSti, että ebellinen 
riippuu leutoalla ja että jällintäifen alle, jonfa oifea paiffa on tuumaa alapuolella 
famutfaSVia folfi ulfopuoleda, faattaa pistää fafft formea. Xiiian Ihbheffi pingo= 
tettu leufafyibna ^aittaa tjevofen l;eugitt)stä; faiffi raffit tät)tt)p pistää oifeaatt paif= 
faanfa. P a lja is ta  fuSfin tät)tl;t; pitää eritfyifeSti puolta fuitfiSta, rintabibnoiSta ja 
tanfofoppeleista, fätyttämifen jälfeen fyuoleffifeSti tarfaStaa niitä ja forjauttaa niityin 
tulleet Viat. Sillä näistä folmeSta ofaSta pääafiallifeSti riippuu turvallifuuS ajeHeSfa. 
Xanfofoppeleita ei fiitä fityStä faa, niinfuin monen fuSfin tapa on, jättää tanfoon 
riippumaan, maan ne tätytity p ud istaa  ja afettaa riippumaan itybeSfä filain fanSfa.

kun filat on pantu Ijtevofen felfään, niin filmät ja fieramet phbitään fostealla 
fienellä, faviot pudistetaan ja, jos tatybotaan, mustataan ne. hevonen fäännetään 
fenjälfeen tafaifin tyinfaloon, ja ofyjat fiinnitetään fuonol)ibnaau valjaStamtfeen aSti.

D i f e a  id a l j a  s t u S (kutoa 1) on enfimntäinen ehto fittyen, että fuSfi luo= 
tettavaSti moi täyttää velvollifuutenfa. ©nnen valjastam ista fuSfi tarfaStaa tttau* 
nut fifä= ja ulfopuolelta näbbäffeen, että faiffi on otfeaSfa järjeStpffeSfä ja pubbiStaa 
niisfä matyboIlifeSti lötyttyvän tomun talit muun lifaifuuben. jollei liiteriSfä ole 
tilaa valjaStatnifeen, niin vaunut mebetään uloS. kuSfinpufu, ruoSfa ja ohjat 
tuobaan vaunuihin. ©enjälfeen fuSfi mielä tarfaStaa filoja ja oifaifee Viat, joS 
niitä on. S B a l j a S t a e S f a  on feuraava fjmomioon otettatoa: Sallista vaunujen
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eteen miebään fe yetoonen, jonfa tulee otta toafemmatta puoletta, niin että otfeatta 
fäbettä pibetään fiinni ulfopuolifeSta, jo fiinnitetystä oyjaSta ja fe, jonfa tulee otta 
oiteatta puoletta, famoin loafemmatta täbettä. SSaunujen (uo faatouttua fuSfi pyfäbtyy 
tangon eteen faStoot maunui£)in päin fäännettyinä, antaa yetooSten fääntyä ja afet= 
taa ne tyynesti paifoiffeen. kun tieto of et feifotoat paitoittaan tangon miereSfä, niin 
enfitfi tantofoppeli fiinnitetään jotentin löyhästi ja fenjälteen fifemmät o£)jat fiinni® 
tetään. äöiimemainitun tulee aina tapahtua ennen, fuin toetoyibnat fiinnitetään, että 
ohjiin tarttumatta vooibaan beti estää, jos betoofet tabtotoat futfea eteenpäin, ^otta 
faataifiin betoofet pitämään päänfä yytä forfeatta, ja että objat ajaeSfa olifivoat 
juuri toistenfa päättä, niin fen yetoofen ristiobja, jofa pitää päätänfä forfeammatta, 
fiinnitetään toifen atte. ©itä ei faa fumminfaan tefybä, joS fe yetoonen, jofa pitää 
päätänfä forfeammatta, on yytoin yettäfuinen, fittä ftinä tapauffeSfa fitä aina yäiritfee 
toifen objau paino. SoS betoofet pitämät päänfä yytä forfeatta, niin fittoin tamal= 
lifeSti mafetnmanpuoleifen betoofen oifeanpuotifetta fäypä rtStiobja afetetaan a!apuo= 
lette. Xamattifia työyemofia ei pibä foettaa faaba pitämään päätänfä forfeammatta, 
fuin ruumiinrafennuffenfa mutaan belpoäti moitoat; fittä muuSfa tapauffeSfa f aulan 
liifuntoa ioaifeutetaan ja fen fautta fuorman metämistä.

£>eti fun ristiobjat omat fiinnitetyt, niin fuSfi menee oifeanpuolifen yetoofen 
tafapuolette, fiinnittää fen utetobtbnat ja ioafemmanpuoleifen yemofen ftfemmän hit)- 
nait, ottaa toaunuiSfa olemat fäfiobjat ja fiinnittää ne oifeanpuoleifette yetoofette. 
sJlyt oifeanpuoleinen tanfofoppeli fiinnitetään tarpeeffifen lyyyeffi, ja oifeanpuoleifet 
fannatus=olijat afetetaan fitolfan fouffuun. ©enjäleStä fuSfi menee toafetnman yetoofen 
puolelle, fiinnittää ulfopuoleifen luetobibnan, yybiStää fäfiobjat, panee tanfofoppelin 
folfeen ja fannatu£=o£)jat yafaanfa. ‘iöetobifmottta tulee otta 1) oifea fuunta ja 
2) fomeliaS pituus. Suunta, jofa tofin riippuu ajoneumojen laahusta eifä fuSfi 
ftiS moi fitä muuttaa, ei faa otta liian toiisto eteenpäin ja ylöspäin; on muistet® 
taloa, ettei yetoofen metäeSfään tule nostaa, maan lyfätä fuormaa eteenpäin. 3Beto= 
loitioatta, f. o. fittä miitoatta, jofa ajatellaan läytemän fuorman painopisteestä fiiyen 
pisteefeen (lamaSfa), jobon moitita — yetoofen lyffäys — loatfuttaa, täytyy otta 
jotenfin fama fuunta fuin fe, joyon fuormaa toebetään. äSetoyiynojen tulee fuitenfin 
otta toäbäit miuoSfa, fittä fen fautta helpotetaan fuureSfa määräSfä maunujen noS= 
tamista epätafaifuuffien yli. itktobibnojen oifeaan fiinnttyffeen näyben etupyörät 
eimät faa otta liian matalat.

2Betoyiyitoitta tulee, futen mainittiin, otta fotoeliaS pituus. Näitten tulee otta 
jotentin pitfät työbemofttta, etteiioät nämät tulifi Itiaffi eStetyiffi liiffeiSfään.
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äBaunuhetoofttte ne täptpp tehbä jotenfitt Iphpiffi, etenfin faupungtSfa ajettaeSfa, fun 
fuSfin muuSfa tapauffeSfa on hprnin toaifea äffiä fääntää fttoutte päin, joS tie on 
apbaS ja ahbinfo fuuri. 3oS n>aunuheraofttta on erittainen tuonne, niin on ebuttiSta 
fiinnittää railffaatnman raetohihnat phtä läpeä pitemmiffi, hitaamman phtä läpeä 
Iphemmiffi. ^aitft että raiimemainittn täten tulee enemmän eteenpäin maljaiSfa ja 
pafotetaan raähän enemmän raetämään, tulifempi heponen tulee fuitften raaifutuffen 
fautta raähän eStetpffi ja fääStetpffi. Sanfofoppelien tulee fiinnittää hett>ofet tanfoon, 
mutta eiraät faa eStäraäifeSti raaifuttaa heraofen liiffeiftin. Siian tpppet tanfofoppelit 
raaifnttaraat fen, että heponen etupääSfä raetää ulommaifella lamattaan ja fiitä faat= 
taa feurata fe, että hetoonen „ulfonee"; liian pitfät tanfofoppelit taafen tuottaraat 
fen epäfol;ban, että heioofett fäpnti tulee t)orjutua€fi ja epäraatmaffi fäännöffiSfä. 
XpöperaoSten tanfofoppelit olfoot fiitä fppStä niin pitfät, ettet heponen liiattifeSti 
tule eStetpffi ftrauliiffeisfään, f. o. fen tulee raoiba liiffua raähän firautte päin heti 
muuttamatta tangon (maunujen) fuuntaa. 3i>auuuhetooSten tanfofoppelien fttäraaS= 
toin täptpp faupungiSfa ajettaeSfa olla jotenfin Iphpet, että ne pelpottaifiraat fään= 
nöffiä ja ppöräpbpffiä, fun tanfofoppelit ja raetohihnat oraat Iphpiffi jännitetyt, ja 
fuSfin mattaSfa täptpp olla, fun tarrae raaatii, äffiä raoiba muuttaa raaunujen fuun= 
taa. SBarmaanfaan ei fe ole hetoofitte mufaraaa, mutta [itä ei moi auttaa. 3ttaan= 
tiettä ajettaeSfa tanfofoppelit täptpp fiinnittää phtä tai fahta läpeä pitemmäffi fuin 
faupungiSfa ajettaeSfa.

2B a u n n n t a n f o ei faa fohota liian forfeatte eifä riippua liian matalatta. 
©bettifeSfä tapauffeSfa fe fattuu heraofen päähän, fun ajetaan jottfun tiettä oleraan 
fpmänteen pii, ja jälfitnmäifeSfä tapauffeSfa hemofette tulee tarpeeton taaffa fan= 
nettaraaffi.

£eraoSten täptpp olla niin raaljaStetut, että ne muoboStaraat fuoran raiiraan. 
S^iSt io hi a t  fiinnitetään tästä fppStä niin, että päät oraat f u o r a a n  e t e e n p ä i n ,  
ja että faiffi neljä ohjasta toimii famatta lamatta. riStiohjat fiinnitetään niin, 
että hetoofen pää fääntpp ulospäin, ntin fe näyttää rumalta ja estää petoofen litf= 
leitä eteenpäin, .£>prairt ebuttiSta on pujettaa riStiohjat luusta tai metallista tepbpn 
renfaan läpi, jonfa fautta ne paremmin ppfpraät ppbeSfä eiraätfä niin helposti fe= 
faannu. 3oS heponen tahtoo fääntää päätänfä fifä= tai ulfopuolette, niin fen patf= 
faa täptpp ufein muuttaa, f. o. fen täptpp raaljaStaa milloin oifeatte milloin taafen 
mafemmatte puolelle. 2)htäläifppben rauoffi mainittafoon, että heraoSten pärjain fa= 
maSta fppStä täptpp fattiStua famatte puolelle, taraatttfeSti oifeatte.
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SBaljaStaiSfa fuSfin täptpp olla puettuna tattinuttuunSfa ja fäpttää fuurta efi- 
liinaa ebe^fäätt, ettei hän lifaift fuSfipufuaan.

föeti fun valjaStuS on toimitettu, niin fuSfi vielä ferran luo fatfapbuffen 
faiffeen voibaffeen oifaista v ian , jos jotafin olift unohtunut, fen jälfeen hän riifuu 
pltänfä eftliinan ja tallinutun fefä pufeutuu fuSfipufuun ja ottaa panftffaat fäteenfä. 
©enjälfeen hän ottaa vafempaan fäteenfä fuitfet, joiben jo ennafolta täptpp olla 
tarfoin afetetut, noufee oifean fätenfä avulla fuSfituolitte vafemmalta puolelta, 
pistää ohjain pään jalfainfa Väliin ja istuu niitten päälle, fefä ottaa heti, näin 
istuimelle noustuaan, oifeaan fäteenfä ruoSfan, jofa on ppstpsfä tupeSfaan.

?)v i i f u m i n e n tapahtuu päinVaStaifeSfa järjeStpffeSfä, ftiS: 1 kannatuspohjat 
otetaan fttolfan foufuista. 2 käfi= ja riStiopjat hellitetään. 3 SBaunufoppelit ir- 
roitetaan. 4 Vetohihnat irroitetaan vaunuista ja pannaan peVoSten felfään. 5 £an= 
fofoppelit riifutaan pois fofonaan ja pistetään folfitnfa. 6 .öevofet viebään varo= 
VaifeSti toiStenfa ohi.

S i l a i n  r i i f u n t i n e n  tapahtuu päinVaStaifeSfa järjeStpffeSfä fuin niitten 
felfään afettaminen; pevonen afetetaan tafaperin hinfaloonfa. "Juinftftloja fäptettäeSfä 
fe tapahtuu feuraavalla tavalla: leufaptpna irroitetaan, ulfopuoleinen ohja pääSte= 
tään fuolaimiSta, päittimet otetaan päästä, päntävpö pellitetään, ntäfi= ja vatfavpöt 
avataan, ränget nostetaan oifeatta fäbellä ja Vebetään fitten molemmilla fäfiEä 
faulatt faibinpaan ofaan, fäännetään fiinä plöS=alaifin fefä otetaan varovaifeSti 
hevofen pään pii, pevonen fäännetään oifeinpäin hinfaloonfa, jonfa jälfeen filat 
ripustetaan fen tafapuoleUe, ftffi funneS ne viebään ftlapuoneefeen.

ÄuSfin tulee pitää fen fääntönään, e t t ä  h ä n  p u h b i s t a a  v a u n u t  het i  
f ä p t t ä t n i f e n  j ä l f e e n ;  ftttä enftfftfään fe ei fovettu ppvään tallijärjeStpffeen, 
että ne ovat lifaiftna liiteriSfä, mutta Vieläpä ne pahenevatfin eivätfä ole peti 
Valmiit fäptettäviffi, fun fuSfi faa valjaStamiSfäSfpn.

hevosten ajaminen, i t f e  a j a m i S t a i t o ,  ei fuulu täpän Ipppifeen efitpffeenj; 
ainoastaan muutamia fanoja liitetään f u S f i n  a f e n n o s t a  f u S f i t u o l i l l a ,  fun 
fe pleenfä on ppvin virheellinen ja runta: eteenpäin fattistuva, felfä faaretoa, fäfi- 
varret fivuilta fauvafft ulospäin tai veltosti riippuVaSfa afennoSfa, polvet plöS= 
päin ja jalat eritavatta afetetut. Suonetta on fauniit pevofet ja tnupfeat vaunut, 
mutta fofottaifuubeSfaau tämä ei näptä miltään, fun fuSfi istuu, fäpttääffeni ete= 
Vän hevosmiehen laufetta, niinfuin palovartija pulitta.
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1 ‘JiiSfatyilma on liiaffi taaffepäin. 2 Dtfafyifyna on liian pitfä ja riippuu 
liialft alaspäin. 3 Silm älaput otoat liian helposti fiinnitetpt. 4 k u o n o in a  on 
liian pitfä. 5 Xanto on liian matalalla. 6 ÖeufaluEma on liian pitfä. 7 a kan= 
natuS^otyjat liian lt?E)t>et. 7 h kannatuspohjat liian pitfät. 8 kaari liian juuri.
9 kammitfa liian pitfä. 10 Siafyje liian pitfä. 11 ©itolffa on liiatfi eteenpäin 
eitä tarpeettifen lujasti fiinnitettp. 12 &äXtätopö on liian pitfä. 13 3Betolj»iIj>nan 
fannatin liian Iphpt. 14 äiktohihuat liian pitfät. 15 Xanfofoppeli ei ole tar= 
peeffi lujaSfa. 16 ©uitften ja ruoSfan afento toäärä, fun ainoastaan toafen ohja 
on toaifuttamaSfa, ja ruoSfa tjäiritfee toafemmanpuoleista ^etooSta, jofa pfftn 
toetää toaunuja. 17 kuSfin afento ja rphti toirheettinett.

$uroa 6. h äärin  raaljaatetut ja luirheeUirertti ajetut ujoneuroot.

3
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ftusfin paiffa on feSfettä fuSfituolia, jos hän istuu fitnä pffin, ntuuSfa tapa= 
uffeSfa oifeatta puoletta, ja Itänen tulee istua forfeatta eteenpäin faltematta tppnpttä. 
jottei fettaiSta ole, niin hänen täptpp pemoSloimiSta laatia itfetteen falteman istui= 
men. ÄuSfin tulee istua felfä fuorana olematta fanfea ja pää ppstpsfä, hartiat 
ppmin taaffepäin ja phtä forfeatta, fäfimarret mähän ruumiifeen nojautuen pläofal= 
taan ja muoboStaen jotenfin tpljän tuiman fäfimarfien alaojan fanSfa, joiben tulee 
nojautua matfaa maStaan (fun hän ei aja „englantilaifetta lamatta") toähän alaS= 
päin taimutettuina; läjien tulee olla ebeSfä ulfopuoli ylöspäin phtä faufana eteen= 
päin ja pari tuumaa lotjistaan, jääret juoraan eteenpäin, polmet, fantapäät ja 
marpaat hpmin fiinni toijiSjaan. yoS omitstaja itfe ajaa pemofta, ja fuSfi istuu 
tt)iereSjä tai tafana, niin pän istuu äSfett mairtituSja afennoSja, ainoastaan ftttä 
eroitufjetta, että fäfimarret omat riStiSfä rinnan päättä, .«un fusfi on mirfanfa 
toimituffeSfa InSlituolitta, niin hän ei jaa fääntää filmiänfä pois pemofista ja tiestä, 
eifä polttaa tupaffia, mielä mähemmirt jpöbä, ei pupua fenenfään fanSja tapi tur; 
paatt lätSfiä ruoSfatta, hän ei faa termehtiä, marjinfaan laffianja nostaa. ©eifoeSfaan 
»aitoittaan tyhjättä maunutta tai ajaeSjaan fettaiSta, hänen tulee termehtiä tuttuja, 
ylpäifempiä henfilöitä ajettamatta oifean fätettjä juoraan ylöspäin rinnan oifeatte 
puolelle fämmenen lemepben faulan alapuolelle, niin että ruoSfa tulee maafafuoraan 
ajentoon jefä fäjtmam jimutte. Samatta tamatta hän termeptii perrasmäfeään heibätt 
maunuipin nouSteSja ja niistä poiStueSja, taiffa fuunnetteSjaan jotafin määräystä. 
9KpöSfin obottaeSjaan perrasmäfeään hänen tulee rphbiffääSti istua fuSfipufitta; 
majen fäji pitää fuitfia jamaten fuin ajaeSja, etmätfä ne jaa riippua meltoSti alaS= 
päin, oifeaSja fäbeSjä on ruoSfa noin 4 tuumaa fäbenfijan pläpuoletta mäpän 
eteenpäin fattettaan oifeaa reittä maStaan. ftusft ei mittoinfaan jaa ajaa ilman 
panfiffaita.

SBielä muutamia janoja ajamijeSta: 1 XattiSta fitpen paiffaan, josta fuSfi
ottaa ajelemaan läptijät, jefä tafaijin tallin luo pätien täptpp ajaa fämelpä, jama= 
ten mpöSfin faupungiSfa tppjtttä maunuitta ajettaeSfa. pätien tulee mpöSfin ajaa 
fettaifeen paiffaan, että herraSmäfi rnufamaSti jalfineitaan lifaatnatta moimat nousta 
roaunuipin ja niistä pois.

2 Äu S f i  ei m i l l o i n f a a n  f a a  a j a a  n i i n  f o m a a  f u i n  „ p i p n a t  
j a  m a l j a a t  f e S t ä mä t " .  £ienompienfaan maunujen ebeSjä hetoofet eimät faa 
liian mapaaSti ramata —  fe ei ole faunista, ja fiitä feuraa ufein onnettomuuffia. 
S ätä  fääntöä tulee noubattaa etenfin milfaSliiffeifittä fabuitta ja teittä ajettaeSfa;
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mutta Juu fulfu on aivan eSteetönfin, niin liifa nopeutta on vältettävä. kuormia 
tetun tpöhmunun ebeSfä olevan pevofett tulee juosta ainoastaan pöSföä, ja joS 
fuorma on' raSfaS ainoastaan fävelpä. Sota enemmän fitä fääntöä noudatetaan, 
ettet ajeta litan fovaa, fitä fauvemmtn pevotten feStää, fitä enemmän fe voi päi= 
v än  fulueSfa tepbä työtä rafittumatta, ja fitä helpommin vältetään jäfenten valrin= 
goittumiSta (ontumista). 2)löSmäfeä täptpp, joS mapbottista, ajaa fäpben.

3 koista vaunua vastaan  tutteSfa fäännptään oifeatte; opiajaminett tapahtuu 
vafemmalta puolelta, joten ebettä ajaja fääntpp oifeatte. ^alfamieptä varoitetaan 
huutamalla „varofaa"! SBilfaSlitffeifittä fabuitta tulee ajaa niin paljon fuin tnap= 
hollista oifeaHa puolella, ^oiffifatuja fulfieSfa, fun fäännptään toifelle fabutte, 
pevofia täptpp pibättää. katuojien-ja muiben fabuilla ja teittä olevien fpvennpfftett 
pii ajetaan aina piljaa ja viistoon fuuntaan, että töpsfäps olift mahbottiSta pienin; 
tämä on vaarin  otettava fefä matfuStajain että vaunujen täpben, joiben Vieterit 
muuSfa tapauffeSfa faavat vitoja ja vieläpä vo iv a t fatfeta.

4 @i f a a  m t l l o i n f a a n  a j a a  l ö p p i l l ä  ' ohj i l l a ,  ei ebeS maantiettä 
fulfieSfa, misfä fulfu on vapaa. kuSfin täptpp aina „pitää pevofet vattaSfaatt", 
niin että hän, joS jotafin tulee eteen, heti voi vähentää vauptia tai ppfäptpä, pä
iten täptpp, joS pevofet peljästyvät peräSfä ajajaa tai ratfaStajaa, peti votba pillitä 
niitä. ‘Xämä ei mittotnfaan voi tapaptua lööpittä ohjitta, josta fppstä pevofet 
ufein ovat lähteneet lauffaamaati.

5 3os hevosten nopeampaa fulfua h i l j e n n e t ä ä n ,  niin fen täptpp tapaptua 
v ä p i t e l l e n .  10— 12 aSfelta fiitä paifaSta, joSfa vaunujen tulee ppfäptpä, vä= 
pettnetään Vauhtia, jonfa jäleStä 2—3 ViimmeiStä aSfelta ajetaan fävelpä, ennen= 
fuin ppfäpbptään. 3oS on ppfäpbpttävä portin, oven tai muun fettaifett eteen, niin 
ftffotn feifautetaan fitett, että aStin on fifäänfäptävän feSfifopbatta. ©tonet fuSfit 
luulevat toimittavanfa jotafin erinomaista, fun pe äffiä feifauttavat pevofet tto= 
peimmaSfa ravtSfa. 2äm ä on fummittfin fuuri v ifa; ftttä enftfftfin fe on ppvitt 
epämiettpttäVää VaunuiSfa istujille ja peVofia vahingoittavaa, ja fen lifäffi ftlat 
ja vaunut v o iv a t mennä riffi.

6 3oS vaunujen tulee obottaa jottfun portin ebeSfä, niin fuSfi ei faa, fittev 
fuin perraSVäfi on vaunuista poistuitut, feifaptua fen eteen, vaan  pänen tulee 
fääntpä ja obottaa jonfun matfan pääSfä, ettei eStäifi toifta portin fautta fitlfemaSta 
tai fen luo ajamasta.

—  19 —
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7 9i vt o S f a a, jofa toälttämättömäSti täptpp otta jofaifella fuSfttta, ei f a a  
m ä ä r i n  f ä p t t ä ä ,  ivaan fitä on fäämtöHifeSti fäptettämä ainoastaan pieneffi 
muistutuffeffi ^etoofitte tai toifette niistä? ©iinä tapauffeSfa tebbääu oifeatta ratt= 
teeHa pieni äffinäinen fierroS oifealle tai voafemmatte ja ruoSfaa fäptetään niin, että 
lyönti alhaalta ylöspäin fohtaa beioofert l a p a l u u t  a. XäStä fppstä ei tooiba fuo= 
fittaa pitfiä nuorattomia ajoraippoja, ei tnpöSfään faa nuoraa fietoa loarren pntpärt, 
fillä ftinä tapauffeSfa ruoSfa ei ole funnoSfa famaSfa filntänräpäpffeSfä fuin fitä 
tarvitaan. 3oS ruoSfaa fäptetään ranfaifumälineenä, niin fen tulee tapahtua le= 
ttjotlifesti ja fiten, että tarfaStt fatfotaan, ntibtrt lyönti fattuu. 9 i a n g a t S t u f f e n  
t u l e e  f e u r a t a  l;e ti  r i f o f f e n  j ä l l e e n ;  — fillä jos ^etooSta ranfaifee fopi= 
mattomalla ajalla, niin ei fe laifinfaan pmntärrä, rninfätäböert fitä rangaistaan, ja 
fitä tulee pian maf)bottomaffi pitää furisfa.

goS l;etoonen pelfää jotafin, niin ranfaifeminen on e h b o t t o m a S t i  bp l j ä i- 
t ä m ä  — fobbateSfaan toiste famallaista, fe toaSta oifein peljästyt;. Nauhoittaman 
puhellut fautta ja, joS fyetoonen on peljäStpupt jotafin efinettä, antamalla fen fatfetta 
tätä efinettä toäl;än lähempää, faatoutetaan parempi tulos fuin rangaistuffelta.

£pmin tamaUiSta on uäbbä fuSfitt ranfaifeiuan fompaSteleloaa heiooSta, eifä 
fuSfi filloin tamallifeSti tppbp pbteen ruoSfan Ipöntiin, maan Ipö IpömiStään tuota 
onnetonta eläintä, ©aattaa olla tapauffia, jolloin on oifein rangaista fompaSteletuaa 
hetooSta, nimittäin joS Ilmonen „ f ät> torffuen" — ftinä tapauffeSfa pffi bomä lp o nti 
riittää fitä herättämään. Slhitta tamallifeSti fompaSteleminen feuraa beioofert mäfto= 
mpffeStä ja filloin on paras feino estää fen uubistumista mauhbin hiljentäminen ja 
antaminen hetoofen fäpbä jonfun matfan. opitun fittoaaioa on fe, että fompaSteletoa 
t;eit)onen faa rangaiStuffen — ruoSfanlpönnit, fun näillä fitä tuaStoin, joS otfeuS 
faiffialla olifi EtaHitfevoa täSfä maailmaSfa, tulifi olla päinvastainen fuunta; fillä 
fun fompaSteletoa l)etoouen on laatumaifiHaan, niin ei tämä ufeinfaati tapafybu fiitä 
fptyStä, että fietootten on unelias ja loäfpnpt, maan fentäl;beit että fuSfi on nuffu= 
maiftKaan tai f ä ä n t ä ä  f i l m ä n f ä  j a  a j a t u f f e n f a  f a i f f e e n  m u u l / u n  
f u i n  hetoofeen.  ©i fufaan moi ftHe mitään, että bäit on loäfpnpt ja uninen, 
mutta fun niin on afian laita, niin filloin ei pibä mennä fuSfipufille betoofia olijaa; 
maan, eifä miSfään tapauffeSfa antaa oman uneliaifuuben feurauffien niitä fobbata. 
5Mfein aina, fun on huono feli, fe on fuSfin fpp, joS heponen faatuu, — jofo 
hän on ajanut liian fomaa, niin että hän maimoin tai ei ottenfaatt ole tooinut estää 
fontpaSteletoaa heinosta faatumaSta tai hän on ajanut l i i a n  l ö p h i l l ä  o h j i l l a .
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?Kuosfatt fuyteen täytyy Vöielä lifätä, että fitä täytyy »itää hiljaa eifä [itä faa, futett 
jo aifaifemmtn mainittiin, turhan päiten läiSfiä; tätä on mältettämä fiitä fyystä, 
ettei fäifä^ytettäifi toisten ajotteumojen ebeSfä olemia hemofta.

Saltoiaifaua, tai fun ilma on fylmää ja foSteaa, niin fuSfipufille tulee ottaa 
yhteenpantuja, lämpimiä peitteitä, jotfa lyyemmän feifa^buffen aifana yyteenpantuina 
yeitetään hemoSten munafeutujen yli, foSfa työn äffinäinen fylmettyminen täSfä pat= 
faSfa yelpoSti faattaa tuottaa «tietäpä hymin maaraEifia fylmettymiStauteja, ja pi= 
temmän feifaybuffen aifana ne levitetään fofo ruumiin yli. ©nfin mainitun fu«fi 
moi yymin helposti toimittaa läytemättä fuSfipufilta, ja toimittaaffeen jälfimmäifen 
hänen et tarmttfe muuta fuin filmänräpäyffeffi lähteä fieltä. FuSfipufilta moi fitten 
toetää peitteet pois, fäärtä ne yyteen ja panna ne patfoiEeen muutamaSfa filmänrä= 
päyffeSfä. Diäitä peitteitä, jotfa ulfona fäytettyinä ufein tulemat märjiffi tai ainafin 
foSteiffi, ei faa fotiin tultua panna yemoSten felfään, jotfa fiEoitt tarmitfemat läm= 
pimän ja fuimatt peitteen. 'jSaras olifi ftEoin, fun täytyy pitemmän ajan obottaa, 
antaa hemoSten fämeEä, mutta tämä ei fäy laatuun faupungiSfa. peitteen pitäminen 
feljäSfä ajettaeSfa on mähemmin ebuEiSta. Silloin on tnelfein mayboton mälttää 
yemoSten yifoamista, ja joS ne fitten joutumat hetfeffi feifomaan, niin ne yelpoSti 
miluStumat, fun peitteet, jotfa omat tulleet foSteiffi eläimellifeStä yöyrystä, maifut= 
tamat jääybyttämäifeSti lämmittämifen fiaSta. ©tenfin täytyy mafamaSti maroittaa 
pienien mettä pitämien peitteitten täyttämistä maStaan, joita ufein näybään yemofiEa. 
Elämät peitteet eStämät fofonaan höyryämifen, famalla fun ne maifuttamat fomatt 
hifoantifen, ja tästä feuraa, ettei ttifi pääfe pois yemofen ruumiista, voaan jää ttihen 
jääfylmänä fosteutena. Sotainen moi yymin ymmärtää, ettei tämä moi olla hemo= 
fette hyöbylliStä ja mieleistä, Sun maunuyemofia fäytetään feHaifeen ajoon faupun
giSfa, joEoin ne enemmän joutumat feifomaan fuin liiffumaatt, niinfuin efim. oStof= 
fiHa oltaeSfa, niin yemofiHe faattaa olla yyöbyEiStä, ja joS on fylmä, että filain 
alla on fitä marten malmistettu ofyut peite.

Dn yymä juottaa yemoSta työn aifana ei fumminfaan liian ufetn, ja famalla 
on myöSfin marottama, ettei fe juo liian paljon yytaifaa, eifä liian fiimaaSti, fefä 
ettei meft ole liian fylntää. 3oS l;emonen on juonut liian paljon mettä — jofa 
moi tapaytua, maiffa fitä mieluummin on mältettämä — niin ei faa antaa fen juosta
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lnan foVaa taiffa hleflifeSti ponnistaa voimianfa peti juottamifen jälfeen, jolloin 
vebeflä fotoin täptettp- mapalauffu fettaifisfa tapaufftöfa helposti voi haljeta.

2)ptä varovainen täptpp olla peti peVofen fpömifen jälfeen, jonfa ufetn täptpp 
tapaptua tpön fjgfeptpmifen aifana. Sopivinta on juottaa hevosta jofo juuri ennen 
fpömtStä, taiffa fen parhaillaan fhöbeSfä. ©pömifen jälfeen fitä ei ptbä juottaa, 
ennenfuin noin neljän tunnin fuluttua. 3o3 fitä ennen juotetaan, varfinfin runfaan 
aterian jälfeen (aamulla, päivällä tai illalla), niin ruuan fulatuS feSfeptpp, eifä 
ruofa fiinä tapauffeSfa tee otfein ppvää vaifvitusta.

Äun pevonen ajon jälfeen on vietp talliin, niin fe pierotaan oljiUa fuivafft; 
jos» fe on fovin ptfinen, niin papin pifi enfin poistetaan puifeHa pifiveitfedä. kun 
fe on fuivattu ppvin fuivafft, niin fe peitetään, joS on fplmä, lämpimällä peitteellä. 
•JJilffafarvat puhdistetaan, fittenfuin lifa on fuivanut, pterotnalla niitä oljitta. $oS 
nilffafarvat tapbotaan pestä puptaiffi, niin teptäföön fe niin perusteellifeSti, ja mie= 
luutumin lämpimällä vebellä, että vefi lopufft on varfin firfaSta, jonfa jälfeen ne 
huolellifeSti fuivataan.
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