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'g U ftn ra u fe .

$ämä firja fifältää ^leiftä peruSfuffta f)en>ofen $ot= 
tamifeSfa, eifä ftiS enempää fuin mitä itfefunfin, jolle on 
fyeroofen hoitaminen uäfottu, tulee tietää, fuin mt)öS l)eroofen 
omistajan, ettei f)än, niinfuin roalitettaroaSti tahallista on, 
tulijt olemaan taitamattoman ja ujtammaSti turhia uSfonxm 
palroelian roallaSfa, roaan paremmin rooifi itfe ojentaa ja 
peräänfatfoa fyeroofen hoitamista.

e .  <grf}oti§.

^ineljisto.
1 Sulu. §en>o§ten jaIo§tomife§ta ja roalitfemifesta.
2 „ S?b§eroofen !a§roattamifesta.
3 „ SBarfan ja §en>oi§täf)temän E>oibosta ja fefotöJfeStä.
4 „ Sgö^emofen ruotinnoSta, fjoitamifesta ja fägttämifeätä.
5 „ Mattista, fen taabusta fefä fifuSIatiolfeSta.
6 „ s iio is ta , niiben erilaabui§to ja ajoilta.
7 „  Äengtttjffestä.



|S|en>ofen alfuperäinen fotopaiffa on feöEUÄorfea=2tftaöfa, 
josta fe on lenjinntyt ympäri fuutimman ojan mailmaa. 
tuonen eroittautuu muista fotueläimiStä juurelta aöti faS« 
maneilla pitfillä tarmoilla (jouhilla) maruStetun häntänjä, 
pitfän lietjuroan jontjifjarjanfa, lomien, elämäin formainfa, 
erinäifen äänenjä (hirnumifenfa) fefd eroittamattomain mars 
paibenfa (famionfa) lautta, .ivomäSti tjoibettu hemonen on 
fauniimpia eläimiä; hein on (en Ufäfjt oppima ja hänellä 
on crinomattain milfaS, fopeamainen luonto fefä, paitjt fois 
raa, juurin luottamus ihmifeen.

I Cu&u.
y-iCivDStcn jalustnmifestn ja malitfemifeäta.

SCämän fitjan eftneenä on »fjtnomaijeSti hemoiSlaji, jota 
on fopinja faiffinaiftin maanmiljeltyStöihin, ftiö työ* eli n. f. 
maam»iljet9§=htrooncn- ©flmaSfa määrääjä fuin maans 
miljelpS on efcigtpnpt, oraat mtyöSfin hemofen felroollifuuben 
maatimuffet lifääntpneet, ja on ftitä feurannut että mhöSfin 
fomeliaan t'ou'1'isjtitoffen ja faSmatufjen fautta on foetettu 
jaata, mifäli mahdollista, toimeen fellainen hemoiSlaji, jolta 
oliftmat täSjä fatfannoSja toimottamimmat omaifuubet.

9le omaifuubet, joita työhemofelta maabttaan, omat: 
moima, feSfämätjppS ja fäpfp, ty^nt luonto.

©e liitoltapa, jonfa fautta thöh^ofen jalostaminen 
joutuijtmmin ja marmimmaSti onnistuu, on fefauffaminen, 
f. t. f. fiitäntöön (fiintöön [?]) fätytetään ori mieraaSta las
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jiSta, jonfa etemämpiä omaifuuffta foetetaan (aattaa oman 
IjemoiSlajin jtfiöön. £ämän ftttoötavoan fautta soitetaan, 
fuin (anottiin, jalostuminen marmimmaSti, joS maan jiitoSs 
eläimille ja jtfiöEe annetaan fellainen boito ja ruoffo, jofa 
ebiStää näiben toimottamain omaijuufften fetjittijmiStd. £äHä 
tamoin puolletun (titofjen fautta tullaan muutamien fyemoiSs 
poimien jälfeen näfemään afyferoitfemifenfa parhain mcneS= 
ti)neen. SBaStaffaifeSfa fofybaSfa, joS näitä pääsebtoja ei 
täytetä, ei fcfanttami(eSta ole mitään l)t)öt'.)ä, jol)onfa fofe= 
muS jofa' aifa antaa tobiStuffia.

@iitoS=eläinten maliffemi(e§(a on enjtnnäfin tarpeet 
liSta, että (efä tamma että ori omat n)ö§cmoiS4ajia, 
(iEä muutoin ei ole toimomiStafaan fetmoEiSta (itiötä, ja 
(tytyStä että ifäs ja emäspuolen maifutuS jtfiöön on i)f)tä (uus 
reSta armosta jofo Ijtymicn taf>i huonojen omaifuufften fub= 
teen, tulee oriin ja tamman olla mapaita taubeiSta (efä 
mirreistä, jtllä monet näistä perimöijtnä (iirtijmät ftfiöön; 
toi(ef(i, että (iitoSseläimet omat motmaffaimmaSfa tjä§(ään, 
(efä miimmefjt, että parasta on, joS omat i)ljbenfofoi(ef. £)rt 
moi fuitenfin olla Riutan (uurempi tammaa.

S^öljemoSfen malit(cminen.

3:työl)emofen felmolli(uutta, ofoittaa parhain tefyti) nä t̂e 
(eli foete). ©eniäljben on, joS mafybolliSta, annettama bes 
mo(en foetteefjt fuormaa metää, jolloin (en jtinä ilmautuma 
(uurempi eli mäfyempi moima, milffanS (efä feStämäifytyS 
on tjemo(en felmoEifuuben marmin määrääjä. £»öt)eroofen 
cminaifuufjia ruumiin muobon (uuteen omat (euraamat: fof)= 
faloi(eSti (uuri pää'; firffaat, milffaat (ilmat; Ipltyt, 
paf(u fauta; matala, pmpt)räinen (äfä; turpea, lemeä 
rinta; (uuri, tilama rinnanaluS; (uorat liljaffaat lapa= 
luut; liityt felfä; lemeat, fyl^et lauta(et, ja (uptSfeffu 
ruumis, (e on: että raiimtnei(en MtU  (efä lonffaluuu mäli
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on ttyl̂ t-, fyltyef f^näSmarret; lemeät polmet; fyltyef, 
lemeät fäariluut; tyljpef, ei liioin tafenemat nifamat 
(luunfolmut); lemeät riStiluut, ei taaffe fapenemat; pitfat, 
jantewat reibct ja lett>eät loimet; lemeät ja fuimat fin* 
tut, joiSfa ei faa olla liifaluita (patteja) eifä pehmeitä 
ajoffta (fptylöjä), tynnä roiimmein paffut ja fitfeät famiot. 
£i)öl)emofen felmollifuutta tutfieSfa ei fuitenfaan ole näillä 
ruumiin erisoftSfa ilmaantumilla ominaifuufjtlla famaa ars 
moa, fuin ebellä mainitulla fätytöllifellä foetteella, jolloin 
tyemofen moima, feStämi^S, ramaffa ja malibifaS jalanliife, 
l)»mä ftyöntifjalu ja ttytynetyS omat pää.-aftana. S£otta on fui= 
tenfin (e, että fyemofelta, jonfa ruumiilla omat mainitut 
omaifuubet, (aattaa marmemmaSti toimoa enemmän moimaa 
ja feStämtytyttä fuin ftltä, jonfa ruumis faipaa niistä jo» 
tafin. *paraS ti)öf)emoneix on luonnollifeSti fe, jofa paraiten 
feStää raSfaaSfa tt>ö§fd. SRuutoin pibetään faunista fyes 
moSta parempana fuin rumaa, joS fe maan on mtyöS pf)ta 
felmollinen.

£i)öl)emofen forfeuben määrää fefä maanlaatu että ttyö, 
jofjon fyemoSta on aifomuS fätyttäft. PeifeSti on fyamaittu, 
että taloiSfa, joiSfa miljan forjaaminen on etäinen ja maans 
laatu fanfea, raSfaSstöinen, tarmitaan juuria fyemofia, noin 
10:ntä forttelia eli fen i)li. ©itä mastoin fyelppostöiftHä 
mailla ja ptenemmiSfä taloiSfa tullaan toimeen pienemmillä 
fyemoftlla, noin 9:fää forttelia ja 3:mea tai 4:jää tuumaa. 
Soditta on täSfä otettu lautajten tyli miimmeifen ftylfiluun 
fofybalta. ârifyemoSten tulee olla tyfytäfofoifet ja f̂ftluons 
toifet, ettei jompifumpi tulifl rajitetuffi tyli moimainfa. Äuinfa 
monta fyemoSta tilalla tarmitaan, riippuu fiitä, millä tamalla 
maanmiljeltyStä harjoitetaan. ÄoSfa meillä l̂imaltaan ofan 
tö istä  prät toimittamat, raoift meibän tarpeeffemme lufea 
fafjt fyemoSta 40:n tai 50:n ttynntyrinsalalle aufeata peltoa. 
ĵSitää fyemojta enemmän fuin toikin tarmitaan, on maan 

tappioffi.
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Sfä raaifuttaa paljon l)ewofen enempään ia raäbem* 
yään fäptöllifptyteen ttyöbön fefä ftitäntöön, ja ebfä on mabs 
fcotonta firjoista tulla tuntemaan bm>oöta, on fuitenfin afia 
fen arraoinen, ettei li)b'.)fäinen opaStuS ftinä ole fprjään ftys 
fättätvä. Äuitenfin antafoot faiffi ne, jotta eiraät ole b«5 
raoiStuntijoita, riitain ja muiben barm>en raälttämifeffi, 
beraofta oStaeSfaan, aina jonfun aftata tuntevaan niitä tar* 
faStella. SuottamuS mtyöjän raafuutuffiin on raaromattomuuS, 
joSta ufeimmaSti on ostajalle raabinfo. ,§ewoiSfaupaSfa 
myöntää lafi ostajalle foetuSaifaa folme rauorofautta, joiben 
fululla fauppa raoi purfautua.

3fä määrätään paraiten etu=bampaiben alaleu’aSfa pub» 
feemifeSta, raastetusta ja fulumifcSta.

Sioin 8 eli 10 päiraää raarfan ftynttymäStä pubfeaa 
enftmmäinen feSfi=pari. 5:n-6:n raiifon fuluttua faSraaa 
toinen bammaS=pari ja 6:n—7:n fitufauben ajalla tus 
lee näfyraiin folmaS pari eli fulma=bampaat. SBuoben 
raanl)ana on raarfalla fuuft tätyfifaSrauiSta etubammaSta. 
9Zäitä hampaita, jotfa oraat raalfoifet ja jlleät, futfutaan 
maifoljanipaifft. 3?äiStä putoaa enftmmäinen pari 2l/a »«o* 
ben ijcittä ja niiben ftjaan oraat faSraaneet uubet 3:mi=rauo= 
tifena; toinen pari putoaa 3V2 rouoben ijäfiä ja uubet 
faSraaraat 4:lisrauotifena, ja raiimmein 4l/s rauoben ijäöä 
folmaS pari, jonfa fijaan nouferaat uubet 5:fi=rauotifena. 
SKaitosbflmpaiben putoamifen perästä faSraaneet b<imPaat 
fanotaan palfe= tal)i b<woiSbampaifft. 9?e oraat leraeämmät 
maitobampaita ja ruSfeanraärifet.

5:ft=rouotifcSfa al?aen määrätään beraofen ifä etu= 
hammasten fuluntapinnalla oleraaSta, j^raasfuurnaffi (eli 
tumafft) futfutuSta pateroSta. SReunainfa fulumifen fautta 
fatoaa fe enftmmäifeSfä fjammaS* parista 6:ben, toifeSfa 
7:män ja folmanneSfa 8:fan nmoben »ansana. £ämän 
ajan fuluttua on raaifeampi ^ampaista määrätä beraofen 
itää. SOlitä raanbemmafjt b^onen tulee fltä fapeammifjt
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ja enemmän eteenpäin toijottaraifjt Ijampaanfati tulereat. 
9liinfutfuttuin fotmen=purcfftjatn itää, joiDen etusljampaat 
oraat tuifi tutuneet, on ufein mafybotonta raarmaSti mää* 
rätä. £ämä raita on aina roaifea ja Ijeraofet, joilla täi* 
lainen rairlje on, färjtraät ufein äljfyä ja muita Ijämmefcitä 
ruo’anfulattimtSfa. ©iitäntöön oraat fellaifet fyeraofet airaan 
fopimattomat.

SSärfeimmät tjeraoSfen tarfaSfetun ohjeet. 4?erao3ta 
tartaStelteSfa raaabitaan ennen faiffea erinomaista tarffuutta, 
ja on t>eraofen tatfeluSfa meneteltäraä tältä taraoin:

(gnftn tarfaSteltaan fyeraonen fafliSfa, jolloin täijbään 
fen ttytö pilttuulle tullaffeen tuntemaan tjänen luontonfa, 
joS t)än pureffti ja fytyroäSti fyö reljunfa, laitta joS l)än on 
foimenspurefjtja. Sitten fulettaeSfa fttä uloS tallista, tars 
taitellaan faKtn oraetta fen ftlmäin laatu, joS ne oraat 
firffaat eli joS niiSfä on täpliä eltffä muita raitoja. SBiinu 
mein tuttiStellaan fyeraonen ulfona, jolloin fe afctetaan feu 
fomaan tafaifelle paitatte ja fatfotaan fetä jatfain afemaa että 
miten ruumiin eri=ofat laatunfa fut)teen oraat toiraottaraain 
raaatimuSten mufaifet, tuin mtyöS joS l)än on nötyrä eli 
raaStafyatoinen toitottamaan jaltojaan. ©en jätteen feuraa 
liitunnon toete, enjtn fätyben, fitte raraaten, jolloin on tU 
taifuuS näbbä tuinta fe täyttää jaltojanfa, joS fe liittää ja 
jo§ fen fyengittyS on helppo tai ragfaS. t)eraonen on 
ajoon taipunut, on tarpeellista raiimmeffi toetella fitä raals 
jaigfa, jolloin artuuS, äffmiS fefä muut raiat tullaan tutu 
temaan.

2 Cufcu.
St)i>l?en>pfen faSntrtttamifesta.

,§eraoSten faSraatuS fannattaa tyfflnomaifeSti taloiSfa, 
joiSfa oraat fetä tjtjraät refyu*raarat että tiineille tammoille ja
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raarfoille lelpaaraat laitumet. *J3aitft tätä on muiStettaraa 
fe totuug, että IjeraoSten laSraatuS menesty paraiten au 
noaStaan ftllä, jofa itfe on l)eraoiSi.)Stäraä ja jotta on pals 
raelijoita, joita ralaStaraat f>etv>ofia.

©iitoSseläimiä raaliteSfa IjeraoSten faSraatuSta raartett 
täi)ti)t) enftlft olla felraänä, miniä lajifta fyeraofta toiraotaan; 
ja joS ftliöstä toiraotaan h)öl)eraoSta, niin molempien ftitoS» 
eläimien — niin oriin fuin fammanfi — tulee olla työ* 
fjeraoMajia, ftllä muuten, joS eftm. toinen näistä on ratfu* 
fyeraonen, fönttyty ftfiö, jola fentieS ei tt)tybi)tä mitään tar* 
reetta. *Paitfi fttä että jtttoS=eläinten tätyti)ty olta fatnas 
lajifta, on m^öSfin (niinfttin jo ennen on mainittu) raält* 
tämätöntä fyeraoiSlajin jaloStamifeSfa, että ori ja tamma 
oraat raoimaffaat ja rairljeettömät.

Ufeimmat eläinten omistajat oraat luitentin peräti lai* 
minltyöneet tailfa ef)lä oifeemmin fanoen eiraät ole fymmärs 
täneet näiben olijeibett arraoa paritteluSfa. StaraallifeSti raä* 
l)än eli ei enftnlään tarlaSteta tamman laatua, ©ilftpä 
luuHaanlin (eitä juuri Ijarraoin) fellaifia laufeita tammasta, 
että luit fttä laifenlaiSten railain ja raairaain rauolft „ei 
raoifca enää ajofjon täyttää, leipää fe f'.)llä raarfotnaan" ja 
niin paritetaan fe enfitnmäifett, ja pinnan rauolfi ufiaSti buo= 
noimman Ulifeubulla oleraan oriin fanSfa. ©anomattalin 
faattaa järjellinen ältytä, että ftllä lailla tulee tmononpäis 
raäineit ftfiö, jola omistajallensa on laifelft tnuulft, raaan 
ei iloljt eilä l)työbi)lfL Äun maamieS tietää juoneista raan* 
Remmistä ft>nti>neen raarfatt laSraatulfen tuleraan i)l>tä=fal= 
liilft luin IjtyraiStälin raanfiemmiSta fynttyneen, niin pitäijl 
fjäntä oman fjfyöttynfäfin teloittaa fyeraoSten laSraatulfeen 
lätittämään ainoastaan täi)fin lelpaaraia ftitoSeläimiä, rate* 
läpä paljo lernaammin jtitälin fi)i)Stä, että fytyraäin jiitoS* 
eläinten raarfat oraat lorleaSfa IjinnaSfa, jota raastoin raar* 
fat, jotta oraat perineet faifeulaifta raanljempainfa railoja, 
oraat airaan arraottomia. Äun nijfyään on rauofittain fje*
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njoSinätyttelöitä, joiSfa ramman on tilaifuuS oppia tuntemaan 
niitä eläimiä, jotfa oraat faaneet filpapalfintoja ja fytyraäfftyttyt, 
niin ei ftiS enää ole raaifeata jtito§=eläinten raalitfeminen.

(SiitoS^eläinten t)oitamife§fa on £>uoli pibettäraä fiitä, 
että niillä i>f)ä on raitista ilmaa, että ne faaraat f>v>raän ja 
tunfaan tuofinnon, £)̂ raän nal)!anruofon ja että niitä pibes 
tään t̂ öSfä ftfäli fuin ne ilman tylellifettä reairoauffetta 
troiroat feStää.

@e luulo, että ori ja tamma olijtoat moimaffaimmat 
olleSfaan ylimäärin ftyötetpt, on tcäärä, fillä tästä feuraa 
taroallifeSti f)ebelmättöm»i)S, liian marjainen nnirfanfpnntytyS 
(feSfofet), tai joS marfa fontit tä)jft=aifaifena, niin emänfä 
ei »oi antaa fille tarpeellista elatusta.

Critta moi nelUrauotifena täyttää polfemifeen (aStu= 
mifeen) joS l)än foroeliaan ruofinnon ja l)i)roän Soitannon 
fautta on jaanut moimallifen roauraStumifen. ;JoS airoan 
aifaifeen täytetään oritta farfojana, jeifattuu fen faSrou ja 
fe tulee tyeifofft. £)ti on f)oifcettawa, fyötettäroä ja tpöSfä 
fätytettämä famalla taroalla fuin muutfin f)eroofet; fuitenfin 
muiStettafoon, että häntä polfemiS;aifana täytetään ainoaSti 
feroeämpään ajoon, noin 1 tai 2 fjetfeä päircäSfä, fefä fill’s 
aifaa faa rootmaffaamman tuofinnon. Dritta fyöttää tyleit 
liljamafft tai tuifi rcäfyäifen jaloitella fttä, on roal)ingolliSta, 
foSfa polfemifen haluttomuus ja fifiöttöm^S jtitä tamallU 
feSti feuraa.

Äuinfa monta tammaa ori, ilman »aljingotta, moi 
polfea, on tietysti määrättäpä fatfoen fen ifään, moimalli* 
fuuteen ja polfemiSsajan pituuteen. $mmärrettäwä on, 
ettei nuori, mäljemmin roauraStunut ori, enempää fuin roans 
hafaan, moi huononematta polfea niin monta tammaa fuin 
fe, jofa on paraaSfa ijäSfään. Heljän rouoben ijällä moi 
voimallinen ori 2l/2—3 fuufauben polfemiSsajalla polfea 
25—30 tammaa. 6—7 rouoben ijällä moi tyfytäpitfän ajan 
fululla polfea faf>ta tvertaa enemmän. £>ri on parljaaSfa
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raoimaSfaan 6 ja 12 rauoben »aiheilla; »aan onpa ijäUis 
fempänäfin raielä fiitoSfelpoinen. Spolfetninen ci faa ta» 
pahtua ufeammin fuin fâ beöti rauorofaubcSfa, fafjt päiroää 
peräffäin. kolmantena päiraänä pitää oriin faaba leraätä.

$Polfemt$*aifa ofuu taraallifeSti olla feraäillä, >̂ubti= 
fuun alusta Äefäfuun loppupuolelle. 3 oS talli on lämmin, 
niin aifainen polfeminen on hpöbtyllinen, ftllä fiinä tapaufs 
feSfa raarfafin fhntyty niin aifaifeen, että fe on tarpeeffi 
tert)affa haitatta feuraamaan emäänfä feraät=railjetyffelle.

©aabaffeen tiebon onfo tamma aifaifeen fuoraalla »ai 
ei, raiebään fe pilttuufen oriin ohelle eli annetaan fen fobs 
bata oritta tallin oraella, jonfa fiini--olen'a puoliSfo estää 
tamman oritta vahingoittamasta. SoS tamma on färraäS, 
tuobaan fe uloS polfemiSta raarten halitulle tafaifelle ja 
raafaraalle paifaHe, miSfä ei ole melSfettä eifä rähinää, 
tammaan fibotaan n t̂ häntäsfö f̂t, ja raaroraatfuuben tä̂ ben 
ntyöSfin fötytetään tafajalat, jonfa jälfeen pfft eli fafjt apu= 
laista fulcttaa tjiljatfeSti oritta fanfi=fuitjtSta (turparatyöStä) 
ferran tamman ympäri ja fltten fen pääpuolelle fttä raarten, 
että tutuStuifiraat. *polfemiS=aifana laSfetaan fuitften ohjat 
höllälle, polfemifen perästä raiebään enftn tamma poiS ja 
oritta färaeltytetään eräitä fertoja ympäri, fitte pannaan fe 
talliin ja hietaan olfiraihfolla fofo ruumista, erinomattain 
tafajalfoja. §eti polfemifen perästä taataa raettä tamman 
tyli, fiiraaaSti fillä ratfaStaa eli panna fe ajoon faabaffenfa 
hedelmöittymään, on plj^ tyffinfertaiSta fuin raahingolliSta. 
tammaa ei faa foSfaan raiebä oriille, joS fe ci ole färraäS. 
*Pafoittaa tammaa fitomalla raäenraäfeen raaStaan ottamaan 
oritta, on mieletön menettely, jonfa fevtrauffena ei milloin; 
faan ole tamman hedelmöittyminen, ja jota ftiS ani harraoin 
ja tätä nt)tyä ainoastaan pffinfertaiftmmat fäpttäraät.

©nfimmäifeltä polfemifelta fyntyroät ufeimmat raarfat, 
ja paitfe fitä on haraaittu, että 100:Sta poletuSta tammasta 
tulee noin 75 tiineeffi.
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3:ammoiSfa h«ää jtitoShimo erilailla aina fen mutaan 
fuinfa hän on hoidettu ja fyötetty. 5iiin ilmesty byroäStt 
hoifcetuiSfa tammoiSfa ftitoö̂ imo aifaifemmin Fuin fyeifoisfa 
ja huonosti fyoibetuiöfa. (gnnen 4—5 touotta ei fuitenfaan 
ole tammaa poletettaroa, ettei fen faSrcu etfä roauraStumiuen 
cStyift. 3;amma »oi roarfoa 16—18 rouoteenfa, roieläpä 
reanhemmafftfin. @i fuitenfaan foroi ijällifentpänä täyttää 
tammaa oriilla, foSfa tarcallifeSti femmoifen roarfa on heitto 
ja pieni, eifä femmoifelia ole tarpeeffi maitoa toarfallenfa. 
•ftiin ei myöSfään foroi polettaa tammaa jofa rouojt, »aan on 
fen, rooimiStuaffeen ja liboaffeen, annettapa jofa folmaS eli 
neljäs ttntojl leroätä. 9:nä eli 10:nä rouorofautena roarfo» 
mifen jälfeen tamma taroallifeSti taaS tulee färpääfft.

Somman {(rito ftinep§=aifana ja fen jälfeen.

Samma on tiineenä noin 11 fuufautta. @ille on tällä ais 
faa annettapa böroä ê>f’ei »ento hoito fefä niin runfaaSti 
ruofittania, että fe aina ppfyp turpeana, fuitenfin lihomatta 
liiafft. Siharoat tammat färftrcät »aifeaa fpnnptyS=fipua ja 
fen lifäfft fynnpttäroät leffoja »arfoja, eiroätfä »oi niitä 
tarpeeffi imettää. — ÄoSfa roanhempain täyttäminen fel= 
laifeen työhön, johon ftfiötä tarfoitetaan, roaifuttaa paljon 
fiihen, on tamma pibettäträ alituifeSfa työSfä; ei fuitenfaan 
faa häntä loppupuolella tiinet>S-aifaanfa fäpttää raSfaafen 
ajoon eli fiirecmpiin liiffeihin, ftllä ftten rooifi feSfofet feurata. 
SuonnolliSta on, että tiineyS=ajan lopulla ruofinnon tulee 
olla runfaamman.

0en mutaan fuin tiinepS âifa alfaa läheStpä loppuaan, 
alfaroat ftfiön liiffeet enemmin ja enemmin tuntua, ja tamma 
tulee hitaifemmaffi fefä fen utareet paifmrat. Äaltta eli foU 
mea roiiffoa ennen roarfomiSta on tamma pantansa irralleen 
erityifeen »äijään noin 10:tä eli 12:Sta jalfaa atoaraan 
nelifulmioon, johon leroitellään tarpeeffi puhtaita ja fuircia
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olfia. SBaroroaifuuben rouofft oroat fengät jtlloin irroitet* 
taroat ja tammaa pibettäroä ftlmällä, että faattaift (en roar* 
foeSfa, joS tarmitaan, olla fille arottfjt.

SSarfotninen, jofa taroallifeSti fäy fjelpoöti ja nopeasti, 
on läheStymäijillään fun tamma alfaa olla fjyroin lerooton, 
jofa näfyy ftitä, että fe polfea tömiStelee fefä roähäroäliä 
laöfeutuu ja noufee. 2Siimmein feuraaroat fynnytySfirout, 
jolloin fyntyy roarfa, päin mafaaroin eteenpäin fojottaroia 
etujalfojaan roaSten. 3°^ fyntyminen roiiroästyijt, roaiffa pu* 
ferruffetfin olifiroat rooimallifet, on tarpeellista, fuin tiebe= 
tään jtfiön afeman oleroan oifean, ftitä «setää jofa ferta 
fuin emä pufertaa, maan ei muulla aifaa. £5°$ fifiön afema 
ei ole luonnollinen, tulee fe enftn ftffi laittaa, hyvästi ÖU 
jytyn fäben faattamalla fynnytyS t̂eille. tafa»jalat oroat 
eteenpäin, ei ole fen fääntäminen tarpeellinen roarfan fyn« 
tyrnistä roarten.

30S fynnytyS on tammalle roaifea, jofa faifefft on« 
nefft on airoan harroinaiSta, fttä roaStoin fuin muilla fotis 
eläimillä, niin ftlloin fe onfin niin roaifea, että tyyniin fyars 
jaantunut tyenfilö tarvitaan faattamaan fttä toimeen.

jg>eti fuin roarfa on fyntynyt, annetaan emän fitä nuo* 
leffta. (Sitten taritaan emälle noin fannullinen Saalistettua 
jautyojuomaa, jota juobeSfa roarfa faatetaan emänfä utareille. 
3oS emä on tyaluton nuolemaan roarfaanfa, maanitellaan 
fjäntä ftifjen fylroämällä roarfan päätie fuolaa ja liStinjaus 
boja. äRuuSfa tapauffeSfa on roarfa hoitajan peStäroä tyaa= 
lealla roebcllä fefä fitten fuiroattaroa. — SoS roarfa on 
heiffo, on fttä tu’ettaroa pufertaeSfa emän utareista roätjä 
maitoa fen fuutyun, eli annetaan (tlle biufan maitoa juota, 
jonfa jälfeen fe taroallifeSti jtfft tertyafoituu, että alfaa itfe 
etftä utareita.

3oS ne oroat niin foroat tai hellät, ett’ei tamma rooi 
färfiä roarfaa, tulee niitä roarotellen lypfää, joten utareiben 
pingoituS raufeaa. SBäliStä on aluSfa tarpeellista pitää
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tamman toista ctujalfaa fotolla ja ftllä tarooin pafoittaa 
fyäntä feifomaan alallaan roarfan imieSfä.

3 oS emä tjeti fpnnpttämifen jälleen fuolift, rooift roar= 
faa faSroattaa lppfp = lämpimällä lefymän maibolla, roaatt 
maito olioon ftlloin fellaifeSta lehmästä, jofa on poifinut 
roarfan fpntpmän aifoina. 5J?aitoa annetaan aina roähiSfä 
määrin 5— 6 fcrtaa päircäSfä. ©uolifaaStan (piennäifen) 
poiStumifen helpotuffefft, jofa tal)too roiiroäStpä roieläpä tu= 
lemattafin jääfcä, etenfin ftlloin fun roarfa et faa emänfä 
enft=rieSfaa, on ftlle annettaroa »fft eli fafft luftfalliSta puu: 
öljpä. roarfa fitolee, on emän, utarestautien roälts
tämifcfft, annettaroa olla runfaaSti liitteellä, roäfyennettäroä 
rebun=antia ja Ippfettäroä utareita. Sppfpä on tcimitettaroa 
lauSfa folmeSti päiroäSfä. (Sitten fttä roäfntellen rcäbenne* 
tään funneS fe roiimmein loppuu.

SBarfan roieroittaminen, jofa tapahtuu taroallifeSti roii= 
ben fuufauben ijällä, toimitetaan ftllä tarooin, että emä ja 
roarfa, jotfa oroat ptybeSfä oiftn, pannaan päiroäfauftfji ertl= 
leen, antaen roarfan imeä ainoastaan aamuin, puolipäirotn 
ja illoin. Sittemmin pääfee roarfa ainoastaan fatybeSti päi; 
roäSfä emänfä luo funneS päiroäifet imemäjtyetfet ja roiimmein 
öinenfin ptybeSfä=olo laffautetaan. — SBarfan on roieroituS= 
aitana faataroa enemmän fauroja eliffä roäfimtofaa. 2Bä: 
tyentääffenfä fttä faipauSta, mifä emällä ja roarfalla on tois 
ftinfa roieroituS=aifana, on roarfa ftll’aifaa pibettäroä eri 
talltSfa.

©nnenfuin fäpmme tarfaStamaan roarfan ja berooiSs 
lähtemän (nuoren tyeroofen) faSroattamiSta, jolle tarroitaan 
erinäinen piffu lufunfa, on muiStettaroa, että tamma enfi= 
roiifolta roarfomifcitfa jälfeen faa olla rautyaSfa, jonfa jäl= 
feen fttä rooi fäpttää tpöSfä, jota roäfjitelfen fopii lifätä. 
tammaa tulee imetpS;aifanaan lempeästi fotybella ja että 
roarfa faift tarpeeffi rarointoa, on emälle annettaroa fauraifa 
(faurarunfaS) ntofinto. 9:nellä eli 10:neltä rouorofaubella
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roarfomifeStaan, mintuin jo eteliä on (anottu, on tamma 
cnimmitcn tärroäS, jonfa täfyben (itä (tiloin fopii täyttää 
oriiUa.

3 Cu Itu.
SSarfatt jo (}en>0i£((t()tetnäit (»ptDoäta ja fefgtpffeStä.

8 yyStä, että fyeroofen faSroattaminen tulee totein faU 
liifft, on fyeroonen maanroiljelijän tallein omaifuuS, jonta 
täbben Ijeroofen faSroattajan ontin pibettäroä tartfa roaari 
ftitä, että tyeroonen fyntymäStään faaffa, alinomaa faa niin 
fmolellifen boibon, että fe täyjifaärouifena tyfenee työllänfä 
täybellifeSti palfitfemaan tefybyt fulungit.

.jpartaimmalla puolella on foeroonen fyoibettaroa enftm* 
mäiftnä ifärouoftnanfa, ftllä etenfin enjtmmäifen rouoben 
boito on fen roaötaifen telroollifuuben pohjana. Sinä rouonna 
faSroaa ja roauraötuu roarfa enemmin fuin muitta rouo* 
ftna yfyteenfä. 3Jiittaamifen fautta on fjaroaittu, että fyms 
men4orttelifct yeroofet faSroaroat
l:nä rouotena 15 tuumaa, 4:nä rouotena IV 2 tuumaa.
2:na „ 5 „ 5:nä „ l/a i« 3U »
3.ua 11 3 n

SBieläpä foto enfurouotena jafautuu faöroanto faman* 
faltaifeöti, niin että faörou on runfaampi enftmmäifellä fuin 
roiimmeifellä fuufaubella. Samoin ajoin fuin roarfalle tarttuu 
forfeutta, lifääntyy ftUe leroeyttä ja paffuuttafin, fanalla
fanoen: ruumiin faiffi ofat fefyittyroät ja fuureneroat. @nft= 
rouotinen fyöttö ftiS erinomaijtmmin roaifuttaa roarfan roaS* 
taifeen fetroollifuuteen. SfcuufaS roarfan ruoffiminen tätt’= 
aitaa tartuttaa f a S nm a ja roointaa; huonolla ruotinnolla 
ppfcitytyy funtpifin. Sföitä fiiS tälTaifaa roarfan fyoiboSfa 
laiminlyöbään, ei rooiba milloinfaan tafaiftn faaba, olipa 
ruoffiminen jttte miten runfaö taljanfa. Äun roarfa enft=



15

rouotena faa jofapäiroä muutaman naulan fauroja, ebistyy 
fe faSroun ja fefyfeämifeit puolesta enemmän fuin joö faiS 
faljbenroertaifeSti neljäntenä ja roiibentenä rouotenanfa.

kuntien fuinfa tärfeätä roarfan faSroattaminen on, to* 
tuttafoon maamieS roarfaa mitä roarljemmin, noin 2:ben ja 
3:n roiifon ijällä, paitft emänfä rieSfaa fyömään fauroja ja 
pienoja Reiniä- Äaurain puremifen fyelpotuffefjt on niitä 
liotettaroa eliffä furroomatla muferrettaroa. £)pa8taaffenfa 
roarfaa fyomään fauroja, on emän fointi pantaroa niin alaS, 
että roarfa rooipi jtiljen ulottua, jolloin fe alfaa fyöbä emänfä 
fanSfa. @tt’ei emä yltäift fyöbä roarfan faura=tnäärää, fiU 
nitettäföön riimuroarjt lyfyemmälle foimen toifeen päähän. 
35iäf)ittäin ruroetaan antamaan roarfalle mufertamatointafin 
fauraa, roaan fttäfin aina roäfyin määrin- SBatfoille, jou 
ben emät oroat fyuonoja imettämään, on roälttämättömäSti, 
paitft fauroja, annettaroa lehmän mattoa eliffä maibolla 
fefoitettua ofjraryynUroelliä, josta fe rooi Ijyroitt. tällaista 
ruofintoa pitfitetään jofa päiroä laibunfyötönfin aitana fun= 
neS roarfa on rouoben ifäinen. haurain ja oljraroellm mää* 
rää on jofa fuufauft enennettäroä. SBieroituSaifana, jofa on 
roarfalle ufein niinfin roaifea, että fe airoan fipeytyroän 
näyttää, täytyy jofapäiroäifen fauramäärän olla nouSneen 
roäfyintäinfin 4:jään—5:teen naulaan. — SalliSfa on l)uoli 
pibettäroä ftitä, että roarfalla on aina pufybaSta roettä ja 
raitista ilmaa.

Ställaifen roäfufyötön otjeSfa on roälttämätöintä, joS 
mieli rooimafaSta fyerooSta faSroattaa, laSfea roarfa jofa» 
pairoa, olfoonpa ilma millainen faljanfa, ulo§ roapaufeen 
olemaan tarpeeffi liiffcetla- £ämän laimin4yömällä tus 
lift roarfaSta Ijeiffo, fjenterä fyöttiläS, jonfa liiffumattomat, 
jäyfät ja roäärät jalat eiroät fcStäift rungon painoa. Siifunnon 
fautta ulfona fefyfeäroät ja rooimiSturoat jäntäreet ja jalat, 
juuri ne ruumiin ofat, joita fyerconen rooimanfa ofotuffeen 
tarroitfee.



16

4jeroonen en fotueläimiStä fe, jofa faSrounfa aifana 
faafoon enimmän olla liiffeellä, foSfa ftitä ainoaSti ftllä 
lailla rooi tulla rooimafaS ja terroe. @i ole fuitenfaan f>ar= 
«tinaista tuulla fyerooiSläbtemän uloSlaSfemiSta roaStaan 
muiStutettaroan, „että fe «oi belpoSti itfeänfä «abingoittaa"; 
mutta tämäpä tuleefin juuri fiitä, että fttä litan barrooin 
uloS päästetään. SBarfa, jofa ci ole tottunut pääfemään 
uloS, ei faata hillitä iloanfa, että joSfttS on pääSnyt roapa= 
uteen ahtaasta ja terroeyttäfin roabingoittaroaSta farjtnaS- 
taan. @c ryntää uloS, »aan juoffuun tottumatonna fefä 
arfaillen faiffea mitä näfee, ci fe älyä liiffeitänfä punnita, 
liufabtaa eli fompaStuu, jolloin faattaa tulla roabinfo. 
3Kutta fellainen roarfa, jota jofapäircä täytetään ulfona, ei 
fuinfaan tee nurinniSfaifta leiSfauffta eitä msöSfään ole arfa 
eli pelfuri. ©yynä fiiljen, ettei roarfojen cifä bcrooiSläf)tes 
micn (fälföjcn) anneta tarpeeffi jaloitella ulfona, roaiffa fe 
niiben bywin=wotmifeEe olift roälttämätöntä, on pää=aftalli« 
feSti ainoaSti laiSfuuS ja ymmärtämättömyys.

äBuoben eli enintäin fabben ijällä on oriroarfa falroet* 
taroa, (fuofyittarca) fyystä että tällä ijällä on leiffauffeSta 
roäfyimmän roairoaa, jota paitfi fe tulee rooimaffaammaffi, 
foSfa fe faattaa oleSfclla ulfona enemmän tuin falroaraas 
tonna.

50Jitä roarfan ruoffoon tulee, on tarpeeffi että fe jofa 
aamu olfinuljfolla hierotaan pufytaafft. 9Jäin raastettu ja 
irtautunut Iita farifee poiS ja puhdistuu fitte fun roarfa 
pätroällä pääfee uloS jaloittelemaan.

äftitä roarfan faSroatuffeSta on fanottu fulfeutuu faiffi 
täf)än ofyjeefen: Sluofi roarfaa runfaaSti erittäinfin fen 
tnftrouofina, anna fen jofa päiroä faifen fa$rou=aifanfa 
olla liiffeetlä ulfona ja aina fofjtele lempeästi!

ÄefytyS eli taltuttaminen, jofa parhain luonnistuu 
tyyneybellä, t)iljaifuubella ja fyyroäilemifellä, on alotettaroa 
aifaifeen, fun mieli faaba fyerooSta taipumaan ja mieltymään
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itytnijtin. 9iaafa menettely, nälän näfö, ärjyntä ja felfään 
anti faattaa tieroofen epäluuloifefft, arafft ja äfäifefft ilmiötä 
fotytaan. ftlloin fun roarfa on 5— 6 fuufautinen aio* 
tetaan fefytöStä fiten, että fttä filloin tällöin talutellaan riU 
musta (päitfiStä) ja että jofapäiroä nostellaan fen jalfoja 
ja fopautcllen jalfopotyjaan totutetaan fttä feifomaan alaltaan, 
^aitfi että (futen fanottu) faiffi menettely on hiljaista ja 
lempeätä palfitaan roarfaa leiroällä, foferilla y. m. £ois 
fena talroena, fulloin roarfaa roicläfin pibetään farftnaSfa, 
fibotaan fe jofapäiroä muutamiffi f>etfifft pilttttufen ja talus 
teilaan fuitfiSta tottuaffeen niityin, kolmantena talroena 
annetaan roarfatyeroofen, fun fe on enftn tottunut irtanai= 
fttn ftlotfjtn ja föyfiin, roantyemman roafaantuneen tyeroofen 
rinnalla roetää feroeää ajofalua, jolloin fen, joS ei tatytoifis 
faan fulfea, täytyy feurata roantyempaa ja niin tetytäroäänfä 
taipua. ^oS tyynesti menetellään, en nuori tyerootten muu= 
tamien fofeiben perästä fobtaloonfa tyytyroäinen. 2ljonsope= 
tuS on aina tetytäroä roätyitellen, ftllä muutoin fuittaroat la= 
roat (olfapäät) heltyä, jofa tefee tyeroofen äffyffi. Sielirouo* 
tiaana fopii tyerooSta täyttää helpompiin ja roiiftrouotiaana 
faifenlaiftin maanroiljelyffeSfä fofytaaroiin ajoitytn ja töihin.

4 Cu&u.
S^p^cmofen niofinnoätn, ^oitamifeSta 

ja täpttämifeStä.

»̂eroofen ruofintoon taroallifeSti täytetään roain tyeiniä, 
olfia ja fauroja. Suifi tyarrooin fe muuta roiljaa tahi 
juurifaSroeja faa. @i ftiS beroofen rttofa ole niin monen* 
laista, roaityettcleroata, fuin tnuiben fotiseläinten.

^yträ niiffptyetnä on luonnolliftn ja faifeSta forfu
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refyuäta para§ Ijeroofen ruofinnoffi. kun niittyteinä jtfältää 
faiffia ruumiin yUäpiboffi tarpeettifia aineita, faattaa be* 
rooöta, paljaallafin niittybeinällä ruoffieSfa, ilman laifybut* 
tamatta feroeämpiin toityin täyttää, ©tinomatfen arrcoifa 
on niittybeinä marjoille fefä tammoille tiineenä olleSfa ja 
imetygaifana. ^ofapäircä tarvnitfee fyeroonen noin 30—40
naulaa f. o. l/i0— 1/30 omaa painoanfa. 308 tyerooSta 
täytetään fellatfeen raftttaroampaan työhön, jofa ei anna jtlle 
tarpeeffi fyöntisaifaa, en ajta jtten autettarca, että jtlle rcäfis 
ruofaa ejim. fauroja annetaan Reinien ftjaan. £30$ tyeinäs 
rcaroja on rcäbän tabi ei otteittaan, annetaan fitä runfaams 
min apetta.*)

^yroäSti forjattu nurmitätyfiö (puntarpää, timotei) ja apis 
lag on (nxtrfinfin roiimmemainittu) raroitferoampaa fuin 
niittyteinä. Diiinfuin taiten muun fjeinän, tulee nurmU 
tätjfiön ja aptlaanfin fyyrcyyg lyyroin paljon maan n>iljan>uus 
beSta.

hilautuneita heiniä älföön fyeroofelle annettafo, ennens 
fuin omat fuiroatetut ja tuuletetut, fenttmofft että ne rooircat 
tuottaa tauteja. $aitjt fttä, ett’ei fyettonen niitä mielellään 
fyö, on niiöfä, famoin fuin notfoniityiltä forjatuiSfa fjeis 
niöfäfin, roäfyälti rarcintosaineita. Suljtaljcinä on tyuos 
nompi olfia, jonfa rntofft fttä älföön muutoin fuin fuurims 
maäfa tarpeena fäytettäfö fyeroofille.

kun fyeinää tebbegfä apilasi tyelpoSti ottaa pilautuaffeen, 
on fyyroä fiiljen ftUoin fylroää fttoloja.

Äaura on aina pibettäroä roäfirebuna ja on faifiSta 
njiljalajeiöta fyeroofelle para§. ©ifältäen runfaaSti lil;a8s 
aineita ja ollen fularoampt fuin yfftfään muu nuljalaji, on 
roarfin tarpeellista antaa fttä marfoille ja työfyeroojtlle. kaus 
roja annetaan jofo fofonaifina eli (mitä onfin paraö) tela=

*) DKifilppua fefoiteituna jauhoilla eli muulla nuijalla.
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foneella (malSjtlla) litistettyinä ja (ftlpulla fefoitettuina). 
SSBantyoiUe huonohampaiftlle tyeroofille ja marfoille, joiben 
hampaat eivcät ote täyflfaSmuifet, on annettapa mufer* 
rettuja fauroja. SitiStetyiSfä fauroiSfa on ainoastaan helrce 
murtunut, maan fybän litistynet, jonfa nmofft fieroofen 
on paffo niitä purefjta enemmän fuin muferrettuja ja mars 
finfin enemmän fuin möi)f)t)=fautoja. h anna möty^sfauroja 
appeefen on peräti fopimatonta, ftllä möyhitty faura ei ole 
niin fulamata fuin fofonainen, työstä että fe ({ainoin fuin 
jauhot ja UStimetfin appeeSfa) tulee ofittain niellyfft puref= 
ftmatta, joten fuuri ofa ramitfemia aineita menee uloS fon= 
naSfa. Äun mielä otetaan lufuun faurain mö l̂)imifen fu= 
lunfi, niin tyuomaa jofainen, että mityfytyfaurain täyttämi* 
nen fofonaiSten ftjaan on ifo mafjinfo. — 9Jiin faurain 
fuin muunfin ntäftretyun antimäärä on painon eifä mitan 
mufaan päätettäpä fttä roarten että Ijeroonen aina faifi 
tarpeeltifen määrän ramitfemia aineita, ©illä fauralajien 
paino on ufein f)»n>in erilainen aina fen mufaan, miten 
mtljamaSfa maaSfa ne omat faSmaneet. Uynnöri huonompia 
fauroja painaa ftten noin 6—7, jota mastoin tyhmien paino 
on 9 ja parafyimpain 11 leimiSfää.

Ctyrta täytetään Jarmoin fattrojen ftjaan, eimätfä ole; 
faan ne niin fomeliaita. SBarfoilte on feitoS ot)rafuuru= 
miSta (ohramelli) mäfiruofaa, jofa paljon ebiStää niiben 
fetyfeämiStä. Smettämille tammoille annetaan otyria möy= 
lennettyinä eliffä jauhoina juomamefceSfä.

StuiS on o hta II inc n mäftruofa, maan forceltuu aino= 
aSti raSfaaSfa työSfä olemille tyemofille. ©itä on paras ans 
taa möyhennettynä ja aina ainoaSti ofana muun roiljare* 
t)un feaSfa.

SRnfiin ja metynän (ntfun) ItSfimef omat fyllä l)pmin 
ramitfemia, maan reljufft tjemofitle ne eimät oifein fomellu. 
halfomiljalajit — herneet, hiirenherneet (mirna) ja härfäpa* 
mut — omat mahminta rehua, maan ollen työ lä ä sti fulamia
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on niitä tyerooftUe roaronxtSti täytettäpä. 9iiin on tyereojla 
palfontiljaan vähitellen totuttaminen, foSfa muutoin ruuan 
fulattimiSfa arroeluttanua tauteja: äbfya, ummercaittoja y. 
m. faattaa feurata. h a^orê iaa c* milloinfaan ole annets 
tatta yfftnään, n>aan aina muun rehun muaSfa jofo lioi» 
tettuna eli muferrcttuna ejtm. faurojen fanöfa appeeSfa. 
9taSfaaSfa työSfä olercille tyeraoftlle on erittäin byroä, että 
©fa ftemenretyua on papuja tai herneitä. Siiitä älföön fuis 
fenfaan retyufefoon pantafo enempää fun puolefjt; tyiirens 
herneitä forfeintaan folmannefft ofafft, fun niitä fitferän 
mafunfa rcuofft bercofet eivoat mielellään fyö. Jg»eiffofaä= 
nmifllle yhben ia fah ên rouoben ifätjtlle rcarfoille tefee n>ar= 
fin byrcää 1— 2 naulaa h^neitä tai papuja.

JDljyfaffuja turoin reähän täytetään berooftlle ja orcats 
fin ne aina roain rcararuofaa. Itinanflemens ja raps
fatinauriSfaffuja fulfee nyfyään faupaSfa maapähfinäfafs 
fuja, roaan tietysti oroat liinanftemenfafut paraita. SBies 
roitetuille roarfoille annetaan l/4 naulaa. — Siinanftemenet, 
joita talliin h*ntnnfa rcuofft ei faatettane rehuna täyttää, 
omat ertnomaifen byroiä roararuofana ênoofttle. ^araS 011 
niitä jauhoina fefoittaa (lippuun.

£>ljet oroat huonosti raroitferoia eiroättä felpaa rebuffi 
muutoin fuin rooimaffaiben rarointosainetten feaSfa, jolloin 
ne omat pääsaftallifeSti »roatfantäyttönä". Äuta roanbetnpia 
fttä huonompia ne oroat. ©yystylroön olfia pääsaftallifeSti 
täytetään (lippuna; feroätfylroön olfia, joista fauran oljet 
oroat paraat, annetaan jofo fofonatjtna eli kitattuina hcis 
nien feaSfa. herneen roarfta, ollen rooimaffaampta, on 
beroofelle roaroroaSti annettaroa, foSfa niiben fyönti rooi bels 
poSti herättää ähfyfipuja.

SuurtfaSroif oroat, roetifyytenfä rouofft, beroofelle, jolta 
fyfytään roointaa ja feStäroyyttä, njarftn fopimattomia, jonfa 
tähben niitä roarfan ruuaffi ei ole ajattelemiStafaan. Jg>es 
roonen tulee niistä roeltofft ja bttaaffi. SlinoaSti ftlloin,
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fun bercofen fairaStaeSfa fille on toimitettapa metyufaSta 
ruofaa, fopii antaa tyiufan jtturifaSpeja. £äl)än tarpeefen 
on paralta fefoittaa tuäfjin määrin Riiputtuja porffanoita 
(muurettia) ftlppuuit.

@uotaf. .fcittofuoloja nauttii fyeroonen juomaSfaan ja 
f ruuaSfaan, eircätfä ne ole ainoaSti mauS, jofa fyöntityalua

pitää funnoSfa, n»aan myös tärfeä eläinruumiin aineS, jonfa 
täf)ben täytyy tyetrofelta aina olla fuoloja taliiSfa. 
faatetaan fuoloja fjettjofelle ftten, että foimeen taf)i refyufyäffiin 
fen eteen pannaan firoifuolaa, josta fe nuolemalla mielenfä 
mufaan faa parabultaifen määrän fuolaa. (Sopimatonta on 
antaa fjensofelte fuoloja rcebeSfä, fyyStä että fe niin ttot 
faaba enemmän fuin tarroitfee, joten moi tulta fipeäfft.

@m»tfyöfön faa tyemonen jofo laitumella tal)i faöiSfa.
— Syötön muutoS on tef)täroä roäfyitellen, rcälttääffcnfä pa= 
f>oja feurauffta. kutroaa fyöttöä roityantaan roaitytaeSfa on 

} iriittofauben tutulla tuoreefen relutun fefoitettaira olfia tai
teiniä, jota tefyben nuoren retyun määrää jofapäiroä enen= 
netään.

SBityantafyöttö taliiSfa, jota ftellä täällä täytetään, 
tulee yleenfä falliifft fyyStä että refyu on totiin roebettäroä. 
Söiutta fe etu ftitä on, että retyu tarfemmin tulee forjatuffi 
ja eläin fuojellufft rcafyingoiSta. SJieillä »ifyantafyöttöön 
pleifeSti täytetyttä omat erinäifet apilaSlajtf, timotei, tjii= 
rentyernc ja »itjanta faura, jotta faiffi oroat fjyroin fyyroät 
ja ruofafat. — 5oS fyeroonen faa furoifyötön taliiSfa, on 
muistettava, ett’ei enempää niitetä, fuin ferraffeen tarusi* 
taan. (Srittäinfin nuori apilaS fäSfce tätä muistamaan, 
fyyStä että ftitä lafaStuneena fyntyy maljaan ja fttoliin f)cn« 
feä. Auringon noufun ebellä on paraS aita niittää päiroän 
ruofa. (SateeSta ja faSteeSta foStuneefen ruotoon on fe= 
foitettaroa fuiroaa refyua.

StalliSfa fyöttäeSfä on airoan tärfeätä jofapäiroä roais 
fyetella tehoaineita, jofa maanittaa tjcnjoSta fyömään niin
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cunfaaäti fuin mafybolliäta. äSarfinfin nuorta fyerooSta faäs 
roattaegfa on tämä muiötettaroa.

Äuinfa monta reljumäärää fyeroofette on annettaroa, 
määrättäföön fen mufaan mittainen fäytettäroä refyulaji on 
fefä mifdli tyerooöta työgfä pibetään. koäfa beroofen mafian 
rafenne on fellainen, ettd fe laffaamatta faattaa fyöbä, on 
ftlle retyuafin annettaroa ufein, fertaa 5 päiroääfä, ja ett’ei 
refyugta mitään jäift bytfyyn, annetaan fttä aina roäfyin 
määrin. kerta määrättyä ruofintojärjeötyötä on aina tarf= 
faan noufcatettaroa. ^erooöten, jotta raSfaaäfa työöfä pt= 
fcetään, tulee faaba ruofanfa aamutta roartyain ennenfuin ne 
uloS roiebään. kotiin tultua pitfällifesStä työiiltä älföön mil; 
lointaan annettafo enftffi fauroja, roaan tyeiniä, ftllä näl= 
fäifenä fe ei malta tarpeeffi purra fauroja ja faattaa itfel= 
teen ftten roatfafipuja. £ämä on roatflnfin tjuomattaroa 
fyöttäeöfä appeetta. Samoin älföön fyeroogta t>eti fyötyänfä 
työlle työnnettäfö ennenfuin fe on tjiufan leroätytänyt, M fa 
ruofa muuten et niin byroin fula. Sliroan ajattelematonta 
on panna fyeroonen runfaaSti fyötyänfä tyeti fiireempään ltif= 
feefen, flllä fiitä faattaa fefä roatfan reroebtymä että muita 
fuolettaroia feiffoja feurata.

9lebun paljous, jonfa työtyeroonen tarroitfee, on tie= 
tygti määrättäroä työn* ja tarjona oleroan retyulaabun mu= 
faan. 10:nen forttelin beroofelle, jofa on 8—9 betfeä pät= 
roäifä työöfä, lienee tarpeefft 9— 10 nautaa fauroja, 10—15 
naulaa beiniä, ynnä olfia. $08 työ on ylen ra3fa§, ans 
nettafoon roielä 2—4 naulaa möyhennettyjä herneitä tai 
papuja ftlppurcfyun feaäfa.

Söieläfin on beraofen ruofinnogfa buomattaroa, että 
roäfiruofaa annetaan lepotyetfinä ja että yöruofa on 
tunfaS ja täyttäroa.

Suoltaminen. h arn t̂a ia luonnottiflnta on, että 
tyerooflda on aina roettä luonanfa foimen fyrjään ripugtes 
tugfa fangogfa. ^og e{ tämä fäy laatuun, on beroofta roä=
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fjintäin 3— 4 fertaa päireäSfä juotettarea, jota ferta ennen 
fyöttöä. ,§ereofet, jotfa fäyreät laitumella eli faareat reU 
f)anta»ref)ua, faipaareat reettä reäfyemmän, fuin fuireaEa re* 
fyuEa olerectt. — ia järroireettä (rearftnfin pienem=
mistä jämistä) tyereofet fyaluffaimmin juoreat. kun t)e- 

»  reonen tulee lämpimäffi ja tyifeen, on fe (reaStoin tareallis
fuutta) juotettarea, eifä ftitä ole mitään fyaittaa, fun fe juo 
jofo fuitfet fuuäfa tatyi faa imeä reettä tyeinä= eli olfitufon 
täpi, jofa on peitetty reeflforreoon. — (Sitä reaStoin on rea=
f)ingoEi$ta antaa fyereofen janota, joten Ijeroefelta fyöntifyas 
lufin loppuu, ,§creofta, jotfa oEeSfaan pitfillä matfoilla, 
reätyälti faareat puballuöaifaa tatyi lämminnä reuobenaifana 
oreat raSfaaöfa työ0fä, on juotettarea niin ufein fuin fuin= 
fin fopii, ftllä fe fuureSti enentää reoimia.

^ereofen luonnolliftn fyöntipaiffa on laibuu, jofft pars 
tyain fopii luonnollinen i>länföniitti>, miSfä faSreaa lyhyttä 

t  ruofyoa. kun tyereonen ja raareaSfarja fpöroät erilaatuifta
faSreaffta, on fyyreä laSfea niitä eriaifoina famalie fentälle. 
laitumella täyttyi) aina olla tjyreää juomareettä. — 2Bil; 
jeUyt laitumet, joilla faSreaa apilaöta ja timoteitä, oreat 
fypreät, fun oreat ojitetut ja tiljeäfaSreuifet. (SeEaiftEa tai* 
tumilla faattaa fyerconen fäybä fammitfaSfa (lieaöfa), joöta 
en fe etu, että laibun tulee tarfenxmin fyöbpfft ja ftten paU 
jon teljua fääStetyfft. @ttei tjereonen itfeään reatyingoitftft, 
rearuStettafoon rautainen liefanuora ja ftbottafoon nifaman 
alapuolella etujalfaan tyifmatla, joöfa on irtain ripa, rnifä 
€§tää lieffanuoran fiertpmifen. Sareallifeäti on famtnitfa 

l 6:tta fppnärää pitfä ja fiinnitettp maahan lyötyyn reaajaan.
SBarfoneeEe tammalle ja faSrcarealle tyereofelle on 

laibunfyöttö parliain fopirea: raSfaaSfa työöfä olereiEe t>e= 
reoftEe fe yffinään ei ole riittäreä, jonfa reuofft ntiben täp= 
tyy faaba lifäffi reiljaa eli muuta reafiruofaa. Saibunais 
faa ei forei pitää enempää fuin 3 eli forfeintaan 3l/2 fuus 
fautta, ftllä fen perästä niiltä et faa elatusta tarpeeffi.



24

§Ju§faana pito. ©nnenfuin täybään felittämään mis 
tcn bevofen pinnanpuhtautta on boibettava, lienee lyh»eStt 
mainittava, niintä tmtofft fe on tarpeellista.

?Pattfi fttä että nabfa lujuutenfa ja fitfeptenfä fautta fuos 
jelee pmpäröitäviänfä ofta ja fen pintaan faSvaneet farvat 
estävät ruumiin lämmön ylen pifaan haihtumasta, on natjfa 
futen feubfotfin tavallanfa Ijengittimenä. -Jlabfa on nimit* 
täin ylfympäri täpö täynnä pieniä, paljain ftlmin bavait* 
tamattomia tyuofofta, jotfa alati jofo imevät ilmaa, mitä 
veren valmiStuffeffi tarvitaan, tafii höyrynä ja vetenä 
ufostavat ruumiista felvottomia aineita, ©itäroarten että 
tämä elämän yfläpibolle aivan tärfeä natyfan virfa (n. f. 
bipiätyengityS) ei tulift eStetyffi, on välttämätöntä pitää 
pinta puhtaana tomusta, bieStä ja muusta liasta, mitä 
voifl tufeta nämät huofofet. £yöhevonen ja muut feltaifet 
eläimet, jotfa ovat paljon ulfona, eivät faipaa niin tarf* 
faa pinnan puhtaana pitoa, fuin ftevät vaunus ja ratfiu 
hevofet y. m*, jotfa enimmän ofan päivää ovat fifällä.

huhbiStaminen fäy niin, että fyevofen fofo ruumista 
fiefjnätään fovalla olfifyuiSfuUa. (©ufaa, jonfa tarfoituS 
yffinomaifeSti on harinn puhdistaminen liasta, älföön miU 
lointaan beroofelle fäytettäfö, foSfa fe haavoittaa pintaa 
ja ftten faattaa fipuja.) kun nöljtä' ja lifa on lopen hei* 
linnat, niin ruvetaan harjaamaan, jolla lailla faiffi jaaSta 
poistuu, ©itte fuitaan ja harjataan otfatuffa, bana j® 
häntä, ja viimein pu laistetaan faviot, jolloin tarfaStetaan 
miten fengät fopivat ja onfo fiven mujuja eli muita ai* 
neita fengän ja favion väliin ajautunut, jofa voift tuottaa 
vabinfoa. 9le feltaifet täplät, jotfa ufein ilmautuvat he* 
vofen pinnaSfa oleviin valfoifiin paiffoityin, pestään enfin 
fuovalla ja vebcllä, jonfa jälfeen niihin ennen fuivaamiSta 
fylvetään tyiilijauhoa. kun fe on tulvahtanut, parjataan 
fe fyeti poiS, jolloin feltainen täplä on tieSfään.

Satfoja älföön milloinfaan vebellä puhbiStettafo, flllä
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flitä feuraa taroaUifeSti tyaarooja ja ajoffta. SioS, herooSta 
talltin panneSfa, jalat eroat faStuneet ja lifaifet, t?ierctta= 
foon ne heti fuiroifft olfihuiSfulla. JerroeclliStä on fylmems 
pata rouoben aitoina fääriä jalfojen ympäri olfinuoraa.

Seifata otfatuffaa tat)i rouohiSfarropja (httofaftmia), jotfa 
fuojeleroat (ebellifet filmiä, jälfimäifet nifamaa) et ole aino= 
aStaan roal)ingplliSta, roaan rcielä haittaa fyeroofen fomuuts 
tafin. Jgeroofen työSfä fäybeSfä on airoan tärfeätä lepo* 
hetfinä puljbiStaa fe f)ie§tä ja tomusta ftlojen alta, jonne 
muutoin rooi hiertymiä ilmaantua, fuin mijoS on muiStettaroa 
pyhfiä pää ja femminfin filmien feutu.

Ilfuoffpon fuuluu mtyöS pesujen leroittäminen pilttuun 
permannolle, johon tarpeefen jofainoa ifäntä, jofa juhbaU 
lenfa tahtoo tarpeellista lepoa antaa, runfaaSti fäyttää oi* 
fta. —  (Sahajauhot fopiroat m yös erinomaifen hyroin fäy= 
tettäroiffi pehfujen fijaan, ettei olfia niin paljon tarroittaifi. 
UfeoiSfa paifpiSfa tätä nyfyä annetaan hercpsten päiroäfau= 
bet feifoa fahajauhoilla, joSta on fe fuuri etu, ett’ei aino» 
aStaan tuo alituinen tuSfauttaroa jalfojen fopina laffaa fuu= 
lumaSta, roaan ilmafin taliiSfa ppföp raittiimpaua.

Uittaminen on mtyöS ruoffofeino, jofa fuureSti roirfiStää 
ja roahrciStaa herooSta. UittaeSfa on hupmattaroa, että roeben 
lämpö pn fproeliaS, ei alle 15 asteen, ja ettei uiteta herooSta 
fillpin, fuin ftllä pn roari, fefä että fe ainoaSti roähän ai= 
faa faa olla roebeSfä.

SJJetfe on työheroofelle taliiSfa olleSfaan airoan tarpee= 
tpn. SKutta fylmällä ja huonolla ilmalla on fe aina pibet= 
täroä mufana, joS ĥ roofen on feifominen pitempiä lomâ ais 
foja alallaan.

^eroofen fiinnifitomifeen taliiSfa on paraS fäyttää päitftä, 
roaruStettuja nuoralla eifä roitjorlla, fillä roitjain rämy häi= 
ritfee hen-'ofen lepoa. aJtarhaminta folmitaan rauta=ren= 
faafen, jofa irtanaifena on foimen etupuolelle fiinnitetpSfä 
(yläreunasta alareunaan ulotturoaSfa) rautaroartaaSfa. 2Kars
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baminitan tulee olla niin pitfän, että beroonen, milloin tai)» 
too, faattaa heittäytyä leroolle. Äaulafyibnaa ei ole fet>ut= 
taroa, ftllä fe fuluttaa fa fotfee fyarjaa. h nnna fi>nn' ipm5 
rnaSta tummasta etujalalta on aina fartettaroa, ftllä ftitä 
olemme nähneet feuraaroatt ei ainoastaan tornia ajoffta 
(pattia), joita tuottaa ftteen painaminen nifamaan, roaan 
roield (mifä pahempi) luunmurtoja ja muita roaifeita roam= 
moja.

«gjeroofen rooimaSta ja feStoiroäif^beStä.

^eroofella on rooimaa ftfäli fuin fen jäntäreet oroat 
roauraStuneet. IBiitä enemmän jäntäreitä on pibetty toi= 
meSfa, harjoitettu, fttä lujemntifft ja rooimaffaammifp oroat 
ne tulleet, ^eroofella, jofa roarfuubeSfaan on jofapäiroä 
ollut tarpeeffi liitteellä ulfona ja pttemmin alituifeSfa työSfä, 
oroat foroat ja tuferoat jäntäreet, ftiS mpöSfin rooimaa ja 
feStäroyyttä, jota roaStoin aina alattaan pibetyn, roennoSti 
faSroatetun tyeroofen jäntäreet oroat roeltot ja tyenterät, jonfa 
rouofft ei fentmoifella ttcnoofella otetaan rooimaa eitä feStäs 
roäifppltä.

Äun rooimaa tuottaa liite, niin työberoofen, pi)fpäffeen 
ja roarttuaffeen rootmaSfa, tulee faaba aina tafaiSta ja oi= 
roalliSta liitettä. £äsfä on roain tyuomattaroa, että liifun= 
non ttopeuS on mufauturoa fen työn laatuun, mitä beroofen 
on tetytäroä, ett’ei ponnistus färoift yli rooiman. — SBerfoilleeit 
fulfeiSfa rooi tyeroonen roetää paljoa raSfaatnman fuorman fuin 
fiireeSti fulfien. ;joS PtS t>en?onen päiroäSfä, jofa feStää 9 
tuntia, rooi roetää 100 leiroiSfää fulfien I7 a neljännestä 
tunniSfa, niin fe, joS fulun nopeus on 6 neljännestä tun= 
niSfa, rooi roetää ainoastaan 18 leiroiSfää.

SKitä ftireetnpi litfe on, fttä roätyemman aifaa »oi 
tjeroonen feStaa. P*$ tyeroonen rouorofaubeSfa rooi
täyttä raroia fulfea (forfeintaan) 3 tuntia (enempää älföön



27

roaabittafo!), niin fe «oi tafaifeSti juosta 6 ja fäyben 10-^12 
tuntia.

äBebettärcän fuorman paino on myös tien laabun miu 
faan fuunniteltanja. £>n tyanjaittu, että rcaSta fomeroittu 
maantie lifää painoa 14:Sta ja fyrcä tyieffa 20:täfin fa= 
banneSta eli profenttia (% ).  Äyfymyffeen tulee myös ful= 
fimien eli ajofalujen laatu. 9iiinpä otoat fulfemaan pas 
rempia roieterifulfimet, fuin rcieterittömät. B̂aitft fttä on 
fofeiben fautta tyaroaittu, että ajopelit, joiben etupyörät eroat 
ainafin lifimain yhtäfuuret fuin tafapyörätfin, etunaroatin 
(affelin) alapuolelle Jännitetyillä hiloilla ja tangolla, eroat 
paljoa feroeämmät roetää fuin yhtäfuuret ja yfytäraSfaat 
roanfyan taroan mufaan tefybyt fulfimet.

SRäärätön fyeroofen rooimien ponnistus on fellainen 
menettely, jofa ei ainoastaan tuota roafoinfoa fyeroofen omis* 
tajaEe fun tyerootten piaffoin on täytäntöön felpaamaton, 
roaan on fe myös anfatan rattgaiStuffen anfainnut.

5 Cuftu.

SaHtSta, fen (aabuSta ia ftfuäfaitoffeäta.

Sallin, jonfa tarfoituS on fuojella IjerooSta ilman roai; 
fyeiben roaifuiufftlta, tulee olla rafennetun fuiroalle, foroalle 
maalle ja, ettei ftinä ylellinen fuumuuS tafji fylmyyS olift 
niin tunturoa, olfoot fen ftrout itää ja länttä fotyti. $)ui= 
nen talli on terroeellifempi fuin firoinen, roaan falliimpi 
fuStantaa. SoS ta î rafennetaan falfiSta eli tyarmoaSta 
firoeStä, niin (foSteuben ja roiileyben roälttämifefft) on fat= 
fottaroa, ettei yfftfään firoi faa olla feinän paffuttainen. 
Siilistä fyuolellifeSti rafennettu talli on epäilemättä paraS. 
Sallin ftfuStuS foroitetaan fyerooSten lufumäärän ja laabun 
mufaan. Styöfyeroonen, jofa paljon oleSfelee ulfona ja ftten
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on enemmän faraiStu, ei faipaa läbeSfään fellaiSta mufa« 
«juntta tuin flercä «»aunus ja ratfuf)e«>onen.

Siina roaabittafoon, että tallirafennuS on amara, »a* 
loifa, «jeboton ja jofa atfa raifiSilmatnen.

©uuruuben puolelta olfoon talli «>äf)intäin 10 jalfaa 
torfea fifältäen futafin tyenjoSta fotyti (100— 150 neliöjalfaa 
laajuutta refnipaifan ja fäytänjien fanSfa ybteenfä). Salli 
ftfuStetaan jofo niin että ben>ofet feiforcat päin feiniin tal>i niin 
että beroofet fabbeSfa riroiSfa feifomat päin toiftinfa, retyupaiffa 
noälillä. SJliften (luhtien) lattian eli roälifaton tulee olla 
tarfan, ett’ei«>ät bcroofet fyeinänfiemenien eli muun reburu* 
«jän farifemifen fautta tulee l?uonoflitt>oiftffi- pilttuun tu* 
lee olla niin lenjeän, että berconen fjcittäytyeöfään pitfälleen 
tarpeellista lepoa faabaffenfa, rooipi n>apcaSti jalfanfa ojen* 
taa, fefä niin pitfän, ett’ei l)ercofen — fyötyänfä peräytys 
eSfään erään aSfeleen — ole paffo tafajaloin polfea fäytä* 
»älle. pilttuu olfoon 10:ntä— ll:Sta jalfaa pitfä ja 6:tta 
jalfaa leroeä. pilttuun fitfa tetybääit firceStä tabi puusta. 
Äi«)i=iSfoffen (fementin) fanSfa tel)ty ftlta tiilistä, jotfa pan= 
tafoon fyljellecn (ei lappeelleen), on fefä fyuofsafyintainen että 
tarfoituffenmufainen ja paljoa parempi fuin n?ieru= eli 
mufulafinjeStä tetyty. h u>nen fMta pn b^oSta rcarten 
paras, «>aan fefä feStämätön että falliS. $oS permanto tel)» 
bään puuSta, tulee palffien, jotfa aina pantafoot poifittain, 
olla paffuubeltaan 3:mi=tuumaifta ja yl)tä pitfiä fuin piit; 
tuu on lernä. palffien poifittain panemifeSta on enftffl 
fe etu, ett’ei hionen nopeasti nouSteSfaan liufatyba, jofa 
pitfittäin pannulla fillalla ufein tapahtuu ja «oipi (futen 
olemme nähneet) luunmurtojafin tuottaa, toifeffi on belppo 
tuopille fuluneiben ja labonneiben lanffujen ftjaan panna 
uubet lujia irti ottamatta. *Puifen lattian latominen tällä 
lailla on niin fuureffi ebufft, että fe olift roaStVbeS yleifeSti 
otaffuttarca. —  Äufen poistumista «»arten olfoon permanto 
taaffipäin faltenja, ei fuitenfaan enempää fuin 1— 17 a tuu*
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maa. ^oS fc on enemmän faltema, tulee enin ruumiin: 
paino olemaan tafajaloilla, joihin fttte faSmaa patteja, fyys 
löjä ja muita mammoja, jota paitft etujalat tulemat fouffu: 
polmifft (mänfyröifft). juomia eli petyfufaputaa, jota 
pilttuun ulfopääSfä pidetään estämään pentujen fiirtymiStä 
eli folumiSta, älföön foSfaan fäytettäfö, fyyStä että fe faats 
taa tyaamoja fyemofen fupeille ja muutenfin häiritfee lemon 
faantia. — h^ttuun tafana olema fufU eli lanfa:rännt, 
jofa fufen poistumista marten p äästä  toifeen on tyiufan 
rotettämä, teötäföön T—2 tuumaa fymä ja 8— 10 tuumaa 
lemeä. eroitetaan toiftStaan jofo ftinfeiKci fciniOta
tai roiffumida paaluilla, joista enftn (anotut omat pai= 
tallaan parhaimmat. *pitttuiten feinämät, jotfa olfoot etupuo: 
lelta 5:ttä—6:tta ja tafapuolelta 4:jää—5:ttä jalfaa forfeat, 
tehdään lantuista ja afetellaan pyöreän patfaiftn. 9toif= 
fupaalut eli pönfäfeinät tehdään tufemiSta orftSta, ftten että 
pfft pää fiinnitetään feinään ja toinen fatoSta roiffumaan 
föyteen eli roitjaan. B̂önfäfeiniStä on fe haitta, että ärhäffä 
hemonen, jonfa on tapa potfia, moi jäädä riippumaan 
paalun niSfaan ja »vahingoittaa fefä itfeään että toifta. — 
9fautaifet retyufoimet, joita nyfyään monin paifoin (myöS: 
fin StuotftSfa) malmiStctaan, omat fefä tarfoituStaan par: 
hain maStaamat että feStämimmät ja ajan pitfään halmin: 
hintaifet; maan pienemmäSfä taloudeSfa ne moimat tuntua 
liian falliilta, jonfa muoffi enemmän puifta fäytetään. h u’5 
nen foimi on rautaläfillä reunuStettama, eifä faa ftinä olla 
ratoja, joihin tehoaineita ajautuift ja jäift pilautuntaan. 
©oimi, ulottuma pii pilttuun ja 12:Sta tuuman pääSfä toi: 
ftStaan olemilla mälilaudoilla eli pienoilla jaettu eri=ofiin, 
olfoon 10:ntä— 12:Sta tuumaa fymä ja 12:Sta— 14:Sta 
tuumaa lemeä, ja afetettafoon niin forfealle, että fen ylä: 
reuna on laman tafalla. h ê uien fäilyttäintnen n. f. pety= 
fufotmiSfa rehufoimen alla on peräti hplättämä fyyStä että 
mätänemiStä pehfuiSta noufemat tjoyryt turmelemat rehun
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ja faattaroat tallin tyaifemaan. k̂fyfujo »n para§ fäilyttää 
n?ajaöfa tallin ulfopuolella.

Äorfts eli (?einäre£)ua roarten fäytetään tyaffejä, joifft 
roalinrautaifet roafunmuotoifet oroat partyaita. ?|Butfet tyäfit 
tetybään ftteiStä, ympyriäiptä liiStoiöta noin 3:mi=tuumaiftUa 
roälyffillä, että tyeroonen ainoastaan fuunfa faa niityin maty= 
tumaan. Jgiäffi afetetaan 5-6 tuumaa yletnmä foimea ai* 
roan ptyöttyfuoraan; fillä jo§ yläreuna (niinfuin faiffialla 
nätybään) on falleltaan, niin tyeroofen filmille farifee ftemens 
rupaa ja tomua, jofa faaStuttaa pään ja tuottaa tyelposSti 
ftlmätauteja. Slufot lutybiöfa retyunantia roarten oroat 
roatyingotlifla fenrouofft, että ne roaifuttaroat roetoa, ja 
paitft fitä oroat ne retyupaifalta roaruStetuSfa tallina tuifi 
tarpeettomia.

3 ofa taliiSfa täytyi) oEa retyupaiffa päiroäfaubefft 
tarroittaroaa retyumäärää roarten.

Sffunaf. ^erooöten niinfuin muittenfin fotiseläinten 
tyyroinroointia roarten on roalo roallan tärfeä. äBalotonta, 
taubilliöta tallia ei faata muu fuin tyuolimaton ifäntä ftetää. 
Släroän pitfälltnen pimeänä olo tyeifentää näföä, rooipa 
fofeafftfin faattaa. h*me® talli ei ainoaltaan ifäroäStytä 
tyerooSta, roaan laiSfentaapa palroelijaafin ftllä lattia että 
tyän, fun et pimeäSfä näe tetytäroiänfä niin tarfoilleen täyts 
tää, fuin ttyfä foift, foettaa faaba työnfä fiireeSti loppuun. 
<Sii8 on pimeä talli faiffea muuta, roaan ei fiitoöta anfainnut. 
3 ffunat foroitetaan ftroufeinille ja niin forfealle, ett’ei tyes 
roofen pää niityin ulotu eli nii§tä lanfearoa roalo fotytaa 
tyeroofen ftlmiä, jota paitft ne aina laitettafoot niin, että niitä 
rooibaan aroata. Sallin iffunat olfoot leroeät ja matalat: 
leroeysS noin l 3/* fyynärää ja forfeuS 14 tuumaa, ja etteiroät 
färfyift auft olleSfaan, roaruStettafoot ne poiffi=affeltlla, eliffä 
faffilla faranoilla yläreunana, joten iffuna aufi olleöfaan 
on fatoffena ja ftten fuojaa tyeroofta fateelta ja tuulelta.
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^ffunain lufu on määrättäroä tallin fuuruuben mus 
faan. ^uomattafoon »aan, että fc olfoon ytytä rcaloifa fuin 
afuintyuone. Sallin iffunat peStäfööt ja pyytyittäfööt roätyin* 
täänfin ferta roiifoSfa, jonfa roätyapätöifen roairoan runfaaStt 
palfitfee fe fiiroouS ja fauniS muoto, minfä talli fften faa= 
routtaa. Äun fuuriSfa taliiSfa ei iffunain aufi pitämifellä 
yffiStään rooi ilmaa tarpeeffi raitiStuttaa ja puhtaana pis 
tää, on niiSfä luhtiin laitettapa läpi faton ulottuma n. f. 
ilmapönttö eli lafeinen, jonfa mielenfä mufaan rooi aroata 
ja fulfea. .geroofien tyyroinrooimifen n>uofft olfoon tallin 
lämpömäärä roätyintaänfin 10— 11 ja forfeintaan 20 astetta.

Saöifäpfäroä eli fulfuroäfyS olfoon tarpeeffi leroeä.
g)tytecn pilttuuriroitn fuuluroana on 6:n fyynärän leroeyS 
mufaroa, roaan joS fe on fatyben pilttuuriroin roälillä, olfoon 
toiöta mointa leroeämpi, etteiroät tyeroofet uloS tatyi fifälle jotys 
battaeSfa rooifi toifiaan roatyingoittaa. Sallifäytäroä famoin 
fuin fufiränntfin tetybään fääStön rouoffi tyuolellifeSti forafis 
roeStä, ja tetytäföön fäytäroä tytufan roiettäroäfft ränniin päin.

£>roet olfoot roätyintäänfin 6:tta jalfaa leroeät ja 8:ffaa 
jalfaa forfeat, että tyeroofet ilfeään roatyingoittamatta niiSfä 
rooiroat fulfea. ÄtynntjS älföön olfo 3:mea tuumaa fotfes 
ampi. @illoitu$ (oroella) olfoon pitfäroiettoinen, tafainen 
ja tanaffa. — h u^ ’gtuSfapineiben tallettamista roarten 
pitää jofa taliiSfa löytymän pieni faappi tai ty t̂ty, jota 
paitfi lifi tallia (fen ulfopuolella) täytyy olla tyuone filojen 
y. m. fäilyttämiStä roarten. Dlfootpa filat roaiffa miten 
tyalpâ arrooifet, et niitä ole taliiSfa milloinfaan talletettaroa, 
fenrouofft että ne pian myteytyroät ammoniaffityöyryiStä, joita 
fotyoaa lannan mäbäteSfä. SBaljaSs eli ftlabuone olfoon
mifäli matybolliSta fuiroa. — SBaljaiben tyoiboSfa muiS* 
tettafoon: pitää ne aina putytaina fefä riffinäifyyfftä ja 
muita roifoja forjata; pitää filat ja tyitynat petymeinä rooi= 
bellen öljyllä tatyi tyylfeen raSroalla fefä fiillottaen eStää 
tyeloja ruostumasta.
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SofaifeSfa felpo taliiSfa olfoon järjestys ja ftiroouS la= 
fina. ©iiS iffunat ja filta y. m. puhtaina pibetään ja ful= 
lefin fappaleelle fuobaan aina määrätty fijanfa.

6 Cu&u.
<StIotSta, niitten erilaatu ista  ia ajpSta.

©ilat roaifuttaroat tyeroofen tyyroinrooimtfeenfin. Syö* 
ftloja on fatyta lajia, nim. lanfifilat ja n. f. rintaroyöt. 
SänfiftloiSfa, joS länget oroat oifein tetybyt ja tyyroin fäy* 
roät olfapäityin, on tyeroofen mufaroin täyttää rooimianfa. 
92e oroatfin taroalliftmpia. 9tintaroyöt olfoot leroeät, faffin= 
fertaifeSta natyfaSta fofoon fäännetyt, faumoitta ja teräroittä 
reunoitta ja alustetut jofo olfimatolla eli muulla petymif* 
feellä. t§elpominiSfa ja raSfaammiSfa roeboiSfa oroat pcty= 
miffeellä täytetyt länget paremmat täyttämättömiä; raSfaam= 
pia roetoja roarten fefäifeen aifaan laitetaan länfiin täytteen 
ftjaan olfia eliffä (roielä parempi) faiSlaroannifat, jotfa fefä 
oroat petymeät että iineroät itfeenfä tyien, jonfa tätyben eiroät 
tyeroofen olfapäät niin tyelpoSti työty. äöaiffa länftfilat oroat 
paremmat, on tyeroonen fuitenfin totutettaroa rintaroöityinfin, 
että fttä rooitaiftin täyttää niiSfä milloin tyaarooja eli pötyöä 
on olfapäityin ilmaantunut.

Sänfiftloityin fuuluroat: ratyfeet, jotfa fiinnitetään län= 
fiin tyyroin alaS, feluStin (felfätyityna) ja ftityen ytytyroä 
tyäntäroyö, matyaroyö ja juoffuroyö. ©efä matyaroyö että 
juoffuroyö oroat airoan tarpeellifet, roarftnfin raSfaammiSfa 
roeboiSfa mäfifillä teillä, jolloin, joS toinen niistä taittuifi, 
jäift toinen roaralle estämään onnettomuutta, jota muuten 
ei rooifi roälttää. ©iloityin fuuluroat myös roetonuorat. Äaty: 
ben tyeroofen ajamista roarten täytetään fauloimia (aifafyf= 
fyjä), joifft natyfafet oroat paremmat rautaroitjoja, jotfa, paitft 
fitä että ilfeäSti faliferoat, rooiroat äffiä riutybaiSteSja tyelpoSti 
murtua, ja ftten tuottaa onncttomuuffta.



<2>uttftSfa oraat paratta taroatlifet, joiSfa luotaimet oraat 
yfft= eli fafftniroelifet. Syöberaofctle älföön fäytettdfö fan= 
fifuitfta enemmän fuin teräraillä fiefoittafaan raaruStcttuja, 
ftllä niistä tulee fe foraafuifeffi. ©uitfia ci faa fiinnittää niin fi= 
reätle, että fuimpielct fäpraät fureitte. Dtyjaffet otfoot aina 
cf)l)ct ja feStaraät. Sllföön mitloinfaan päitfiSfä färftttäfö n. 
f. faitjtimia (ftlmälappuja), fitlä nepä juuri oraat fyynä 
ftityeit raitaan, minfä poiStamifefft niitä on täytetty, niin. 
arfuuteen, fen fautta että eStäraät beraofen filmäilemäStä 
minnepäin tatytoo. ©amoin oraat furffusotyjaf (ftuptygs 
lar) felraottomat ja tarpeettomat.

@ilotfjin pano ja raaljaStnS fäy ftten, että filat ote= 
taan fäjtin, tänfien raätiStä yl>teen ja feluStimeSta, jobon 
bibnat oraat fiinnitctyt, toifeen ja laSfetaan ftten beraofen 
felfään. Sänfejä pinnoitetaan fen raerran, että fäbcn lappea 
bätäjälin mabtuu niiden ja otfapäiben raatiin, ©itte fiin= 
uitetaan bäntärayö, jonfa jätteen juoffmtjyö joffeenfin pingot; 
tctaan ja raiimein mabarayö löybänlaifeSti liitetään, ©itte 
beraoiten afctctaan päin toiftn pilttunfen, jolloin pannaan 
fuitfet fttubun fefä felraitetään otfatuffa ja barja. 3 oS faffi 
beraoSta pannaan ajoon, ei fuitfia fuubun panna ennenfuin 
molemmat oraat filoiSfa. ©itte faatetaan ne uloS tallista 
omitte afemilteen raauntuaifan raiercen, jolloin objaffet ja 
aifafytfyct finnitetään. kaulaimien fytfemifen määrää mat= 
fan laatu, pitemmälle matfalte ne jääfööt böttcmmälle, että 
tjeraoStcn on raapaampi liiffua, raaan lyhyelle matfafte ne 
pannaan fireämmätle. ©enjälfeen pannaan cnjtn fifäifct 
fttte utfoifet bibnat, faifen ot)eSfa pitäen raaarin objafftSta.
—  Sfciifumincn raaljatSta ja filoiSta fäy tafaperäifeSfä' 
järjeStpffcSfä famoin fuin roaljaibin ja ftlotljtn pano; 
ftiS irroitetaan cnftn bibnat ja fttte faulaimct, raaan ci 
päinroaStoin. — SBaunumifan tulee olla niin fiinnitetyn 
raaunuibin, cttVi fen pää paina fautaimia, ftllä fen painas 
niinen ja olfapatjan bierre raoi tuottaa b̂ araoja faulaUe.

ÄcroeämmiSfä ajoiSfa noubatettafoon feuraaraia fäytöU 
liftä ohjeita: £>bjia fiinnitetään fen raerran, että beraofen 
pää on airaan fuoraan tai raäbän ftfään päin, jofa ajoa 
raafauttaa. Cbjaffta boitaa pääsaftallifeSti raafen fäfi, jonfa 
ebuStalla oifca fäft, joSfa oifean puolen ot)jaS on, aina on 
raalmiina fatunnatfuuffta roarten. Ääftroarret älfööt ctäy= 
tyfö ruumiista. *piiSfanraarft pibetään (uljaan oifeaSfa fä=
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be§fä, roaan ftima riippuu fäännetttynä roafemmalle* 2ljaja, 
jofa tötufoon oikealla puolella, rooi mufaroammin feurata 
heroofien liitteitä afettueSfaan Riutan forfeammatte. Siina 
pitäföön ajaja tsaarin fyerooftöta rooibaffeen, jo§ tahatonta 
tapahtitifi, f>ett hiUita tultua eli feifattaa* @ii§ et ajajan 
foroi tyfftn ajoin ruofaittafaan, voida roähemmän torttua eli 
uinahtaa. ?)lä= ja alamäeSfä ajetaan roinffuroiben; ol)i 
fellaiSten eftneiben, joita ftenaofet pelfäärodt, ajetaan rntyöS 
hiljalleen, jolloin betronen I)aa8tatetten!in rauhoittuu. 
Samoin on hiljaa ajettaroa fdännöfft§fct ja rattien tylt, jol= 
loin mtyöä ajetaan roiî toon, niin että pyörät tyffittäin tuU 
feroat ftyroenntyffen tyli, jonfa fautta pontimien, naroattien 
ja pyörien [ärtyminen eSttn).— ,£eroofen fuuSta riuhtominen ja 
ohjafften pitäminen hajalle haritetuin fäftn on aina rumaa 
nähbä ja ofottaa faiffea muuta, maan ei ajofuntoa.

^itemmillä tnatfoilla, joilla l)ett)ofen nopeutta hätään, 
on roarottaroa, etfei heti fyötön tahi juoton perästä ajeta 
fiireeSti fuin mtyöS että matfan ahtSfa ja lopuSfa ajetaan 
tafaifemmaSti. gofaifen tyeroofen hoitajan tulijt muistaa, 
mitä muinaifeSfa taHiruno§fa heroonen ifännällenfä (anelee: 

Slltutiellä, lopputiellä aja tafaifeöti, 
ylämäet, alamäet anna mennä hiljaa!
Ätyllä teitä tafaiffa fiibän fiireheSti,
Äun roaan fttte fyöbä annat felpo rehuroiljaa.
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7 Cu&u.
&engttgffe£tä.

Jperoofen arrooon ja fätytfllliffytyten roaifuttaa paljon fa= 
roioiben felpoifuuS* Späämätön totuus on jatianparreSfa: 
„l)uono faroio, huono heroonen," ftllä ottoonpa hcroonen ruu- 
niiinfa muobolta fitinfa faunit ja roieläpä tuinfa rooimafaä 
htyroänfä, ei ftitä ole felpoa minnefään, joS fen faroiot oroat 
niin h î l̂/ että niillä roain roairoaloifeSti rooi fätybä* 
SBaiffa ftiS faroion laatu on airoan tärfeä afta, on fefä fa* 
roion rafenne että fen luonnollinen 1) ^ °  fa vaaliminen 
ttleenfä roallan roähän tunnettu ja tajuttu. Ä^llälti on 
femmotfta tyeroofen haltijoita, jotfa niin faroioiben roaalimi- 
fen fuin tyeroofen tyoibon tyleifeenfm jättäroät ttyperimpien 
tyoteifin, fertaafaan fatfaStamatta mifäli luottamusta roäärin̂



fäytetään. Sofapäiroäineit fofemuS antaa tarpeeffi tobiStuf= 
fta ftityen, että täEaifeSta menettelystä feuraa lufemattomia 
epäfutyteita, roatyinfoja ja tappiotta, ©yytä on fuitenfin 
toirooa, että moifet epäfutyteet ja tyanfaluubet alfaroat fäybä 
tyarroinaifemmifft, fun nyfyään maaSfamtne rouoftttain tai= 
taroia tyeroofen fengittäjiä opetetaan ja tyeroofen tyoito yteifeen 
alfaa roirfeästi edistyä.*)

Äaroio on jalan alimmainen ofa. Stärimmäifenä on 
ftinä n. f. farroifaroto, jonfa (famoin fuin tyipiänfin) atnef= 
fena oroat farroifoluffeet, joista toiftinfa liittyneinä fervofftna 
en fyntynyt luja, fttfeä ja tunteeton futouS. ©amoinfuin 
tyipiän, on farroifaroionfin alla tuffi tunteifta ja tycttiä ofta, 
niin. roerifuonia ja tuntotyermoja, joita ytyteifeSti nimitettä= 
nee lityafaroiofft. karoion feSfuStaSfa taaS on luita: fa= 
roioluu, fäämituu ja ruuitu» eli fetyäluun ata=ofa.

©arroifaroioSfa on tyuomattaroa folme eri ofaa, nim. 
äärimmäifenä, näfyroänä farroifeina, alimmaifena anfura 
ja fen feSfcSfä taem= 
pana farroifäbeeli fam* 
maffolitya, jofa on 
roaajanmuotoinen, pety* 
meä ja fimpeä palluffa, 
täyttäroä fulmapönf= 
fäin roälifen tilan. ©ar= 
roifeinän ylä^ofaa, jofa 
ytytyy natyfaan, fanos 
taan ruunu» eli fctya= 
reunafft, ja alasofaa 
fannatinreunafft.

Äaroio faSroaa pää* 
aftaEifeSti yläpuolesta 
fetyäreunaSta alaspäin 
fannatinreunaan. &ä8= 
tä rootbaan tuEa roaa« 
fuutctuffi, joS tetybään
pyällyS farroifeinään, Äunm 1-**)
jonfa faSroaeSfapyäEyS Difean alapinta.
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*) $ätnä fogfee roarfinfin Sftuotftnmaan oloihin.
Suomentajan muistutus.

**) l:fen luraan felitgö. a—a fannattnreunan n)arn>a3foIjia 
a—b fannatinreunan firoufo t̂a, l—c fannatinreuna fuliniSfa, d



vähitellen fiirtyy alemma, tunne® fe fannatinmtnaan joutua 
neena fuluu pote. tärfeätä on faroioille foSteuS, jofa fefä 
ebiStää niiben faSroamiSta että eStää farroifaroioa fotonaan 
foroettumaSta, joten tunteinen lihafaroio tulift lifiStyffeen. 
itoeteuS imetyt!)!) f<troioif)in lufemattomien ylen hienojen 
pillireifien eli imuhuofoften fautta, joita fauttaattanfa fuU 
tee läpi anturan ja pitfin farroifeinää, fuutuen faroion 
alapinnalla. 9iäil)in hlû °f^n imeytyneestä roebeStä pai- 
furoat farroifoluffeet ja ftten pchmeneroät faroiot. Quuri tämän 
rouoffi onfin airoan tärfeätä, roarftnfin faupungeiSfa, antaa 
herooSten muutama ferta fuutaubeSfa etujaloin feifoa mä- 
rillä ojilla di tateella. Äun faroiot oroat tarpeeffi pehmene 
ncet, rooibeltafoon niitä öljyllä, hylteeniljralla eli muulla 
raSroalla, jofa fulfee imureijät ja ftiS pidättää foSteuben. 
SBettä fylliffi imeyttämättä on faifenmoiSten fel)uttujen "fa= 
roiorooibetten" täyttäminen airoan hyöbytöntä.

Dllaffenfa helläin liimaten utojana ruumiin painon 
roaifutuSta roaStaan, faattaa faroio aueta ja fupi§tua tul* 
miSfa fefä aleta ja fol)ofa anturalta, jalfaa maahan 
aStueSfa laajencroat faroion tuimat ja lätiStyy antura, jofa 
taaS jalan fohoteSfa foroertuu fuin myös tuimat jälleen fu- 
piSturoat. Äulmien liiffeefen ivaifuttaa paljon fäbe, jofa 
polfieSfa painuu (ja ftten leroittää tuimia), roaan — ollen peh
meä ja fimpeä — fe jalan nouSteSfa pian ponniStuu entis 
fellenfä (jolloin tuimat ummiSturoat). Ä'un aSrueSfa fäbe 
ruumiin painoa fannattaa, niin fe eStää fefä faroiota että 
foto jalfaa tärSfeeStä, jota juoSteSfa, etenfin foroalla tiellä, 
muuten ei rooifi roälttää.

So tämäfin, roaiffa roallan lyhyfäinen, felityS faroion 
omituifeSta rafenteeSta ofoittaa fyllin fuinfa tärfeätä on 
fuojella fttä roal)in$oiSta, jotfa faattaroat fen pitemmäffi eli 
bhemmäffi ajaffi tel)bä felpaamattomafj!.

St un heroonen meifäläiftllä teillä pian fuluttaifi paljaat 
faroionfa, pannaan fe fenfään. ©nftmmäinen fuluroa fâ  
roionofa on fannatinreuna, jonfa rouofft juuri fe on fuojeU 
taroa. Äenfää rooi ftiS pitää ainoaSti feinotefoifena 
fannatinreunana.
fulmanurfat, e fulmapönfät, f antura, f  anturan Ijaarat, g fotn= 
faari eli naularaja, jo3ta g* on jatfo anturan ja fulmapönffäin 
n)äli§fä, h farn>i[äbe, i fäteen J)aarat, k farroimunat, l fäteen Jegfi* 
uurro§ eli ioa?o; m  fäteen fgrjäroaot eli ftrou^uurroffet/



Äun fengän mieti nm S ta ta tasoitustaan, täytyy fen oUa 
airoan faroion mufaifen. ©iiS foöfa etufaroio on melfcin pyö= 
römäinen ja tafafaroio foifeamaifempi, täytyy fengänfin etu* 
jalfaan olla joffeenfin ^mpyrtäifen ja tafajalfaan foifeam* 
man, niifuin furoat 2 ja 3 ofoittaroat. kengän tulee myös 
olla niin fiinnitetyn, 
ett’ei fe lifiStä eliffä eS* 
tä faroion aroartumiSta 
ja fupiStumiSta. SKuo* 
bon futjteen täytyy ftiS fen* 
gän oUa fannatinreunan 
mufaifen, mutta roain 
fatjta roertaa teroeämmän 
fitä. 30S fe on teroeämpi, 
ajautuu fengän ja farot* 
on roältin multaa ja fi= 
roenmujuja, jotfa roabin* 
goittaroat faroiota. ken* 
gän paffuuS määrättä* 
föön maan forouubeit 
mufaan. ©imitoin on 
fäännötliSIä teljbä fenfä 
niin paffufft fuin puoli fen leroeyttä. SBafaroamman afennon 
rouofft fuin myös paremmin estämään faroion fulumiSta laite* 
taan fenfään roarpaatle n. f. fäänne (eli fynft). karoioita roaS* 
ten olemalla puolella täytyy fengän reunuffen n. f. fannatin* 
pinnan, jofa roaStaa faroion fannatinreunaa, olla airoan 
tafaifen, jota roaStoin ftfemtnän, anturan alla oleroan reunan 
täytyy, ettei anturaa lifiStäift, olla foroerretun. kengän 
alapinnan täytyy olla tafaifen ja roaruStetun päästä pää* 
hän uurretulla roaolla, joboit naulain päätteet roajotetaan. 
kengän fiinnittämifeen tarroitaan 5 tai forfeintain 6 nau* 
laa, jotfa lyötäfööt fengän roarroaSpuoleen, ett’ei faroion 
fulmien laajeneminen ja fupiStuminen, joSta paljoja faroio* 
roammoja rooift fyntyä, eStyift. SoS ajattelemme fengän 
jaetun taitteen puoliffaafen, niin ulf optiot iltaan tafiminainen 
nauta lyötäföön fen feSfipaifalte; roaan ftfäpuoliffaan roiiin* 
metnen noin puolen tuumaa feSfeStä eteenpäin.

kun farroifeinä naulain rci’iStä ottaa riffaantuaffeen, 
on fopimatonta lyöbä nauloja enemmän fuin tarroitaan ja 
ftitä lailta ajatlemattomaSti turmella faroiota. ,§yroin foroi*

* ) Äurcan felitljä. a  folmiomaimn tärfi (fäänteetfi), b uurtoS, c  naulanreifä.
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Äuroa 2.*)
Difean etufengän alapinta.
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$uroa 3.
Difean tafafengän yläpinta.

tcttu fcnfä ptyfity «at* 
maan 5:llä naulalla, 
jota wa6toin noita ta* 
«allifta oätofenfiä ci 
8:tla tuSfin 10:ttäfään 
naulatta faa piimään.

5laulain tulee olla ta* 
fapäitä, «aan fteroiä, fuju* 
«ia ja tcrä«äfärfiftä, 
ctt’ci«ät tefift ifoja rei* 
fiä. — Äaraion fuurmu 
h'n mufaan määrätään 
nautojen fuuruuS. — ®i* 
paleifet naulat ei«ät fcl* 
paa.

UenreperäiftSfä fa«ioi§fa pibetään fefättä ja tat«elta 
erilatfta fenfiä, joiben croituS on fe, että fefäfengät o«at 
tyofittomia. £al«ifcngi3fä on fummaSfafin tyaataSfa tyoffi, 
jofa ulfotyaaraSfa on terä«ä. ^»ofillifta fefäfeufiä tav«itaan 
ainoaöti jtyrffämäfifiSfä faupungeiSfa, jolloin on «ar«a8tyof*

< s. 3 a s  e- fifin muig=tetta«a, jon*
fa fautta fa*
trio ppftyi)
luonnoltifeS*
fa afemaS*
faan. £ätä
«arteti oi*
foot tyofit
pitfät.

SKuiSfa ti*
lotöfa o«at
tyofit fengiS*
fä tuifi «a*
tyingoEifta,
fytyStä että:

l:fft fäbe,
jolta tytytä*
paljon fuin

_______ _ fa«iotta tyes
*) Äuroan felitgS: 1 ifo naula, loiroennettuna ja ftjrjästa fat»

Suma 4 *)
Äenlänautoja tuonnoHifeSfa fuuruubeSfaan.
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roolien luonnontilana aStuu, ei Koffien rouofft maatyan ulot= 
tuift, jonfa täf)ben fäteen liifefyfp fatoaift, fefä fe itfe fut= 
roaift ja futiStuift;

2:fft) jalan afema tulee roiallifefft, jofa roaifuttaa lil)af= 
ftin ja jänteisin ja ftten tefee liifunnon epäroafaifefft, ja

3:fft) paitft että fyoffifcngät poljcffteSfa ufein tuottaroat 
paljoja faroioroammoja, oroat ne mi)tiS tyerfemmät irtilät>te= 
mään, joten ne tuleroat falliimmifft.

ÄengitpS tapahtuu aina lifi pajaa, kun roantya fenfä 
uauloineen on roaroroaSti otettu poiS, rouollaan faroioroeit* 
fellä liiallista farroea roarpaalta. kannatinrcunaa fulmiSfa, 
joita fcnfä fuluttaa et tniEään muotoa faa raiSfata, roaan 
ainoaSti raaStalla (raspilla) tafoittaa ja tetybä tafaforfcaffl. 
Cci mtytiSfään faa fäbcttä rouoEa, ja anturasta irroitctaan 
roaiit mätä ja irtanainen farroeS. ©itte foroitctaan fcnfä, 
ja airoan faroion mufaifefft faatua Ipöbäan fiinni ftten että 
cnftn Ipöbään naula fifä= ja fttte ulfotyaaralle ja niin rouo= 
roitellen futtueS fenfä on fiiuni. Äcnfää fiinnittäcSfä ntuiS= 
tettafoon, ett’ci faroio ole eloton, roaanpa airoanfin tuntci* 
nen, jonfa rouofft erit* 
täin on fartettaroa fen 
fyaarooittamiSta. Oiaula 
on Ipötäroä fannatin* 
reunaan airoan foinfaa* 
ren roiereen, jonfa jäl= 
fccn fe päätepitybiEä 
pinnoitetaan, ©itte tai* 
tetaan naulan färfi fa= 
roioon aSti ja tetybään 
fotfauS. SBiimmcifcffi 
on faroiorocitfeEä rouol* 
taroa eftin tunferoat far= 
roifaroion ofat, fynft 
fäänncttäivä ja faroion 
alareuna raaStalla ta= 
fattaroa. ©arroifcinään
ci foroi raastaa täyttää, Run)a 5
fillä fe tuvmelifi lafttuf* Rattaan Itjött), fjofiton etutenfä, 
fen, iofa)uojelee farroea. «rta latfottuna.

fottuna, 2 pienempi naula firculta fatfottuna, S feöfi*fofoinen, loi* 
meniamaton fgrjctötä fatfottuna, 4 fama loivennettuna ja firoulta 
fatfottuna, 5 fama fgrjä^tä fatfottuna, 6 pieni naula.



itutoa 6.
Satfaan h)ijtp ^ofiton etufenfä fttoulta fatfottuna.

hengitettyä 
tyerooSta poi3 
talultaeSfa on 
tarfaStettaroa 
fenfäpntiäJoS 
f e on roapaa 
tai roairoaloi* 
nen, joöfa

roiimntemai* 
nituSfa tapa* 
uffeSfa fenfä 
on f)eti for* 
jattaroa. „5)()' 
tä tärfeätä on 
tietää, miten 
fengiti)S on 
tefytq, fuin

mi)öS fe, mitenfä fe on tefytäroä". haitaton, roapaa liife on fe, minfä 
mufaan tyeroofelle armoa annetaan ja fe felroollifeffi tunnustetaan.

äöanfya raljroaanluulo, että ufeimmat tyeroofet oroat „nilfuifft" 
tulleet niufatybuSten eli roenätyb Ŝten fautta, ei lifimainfaan ole 
tobenmufainen, ftllä 100:Sta liiffaaroaSta tyeroofeSta on 90:nellä fa* 
roioroifoja, joita on tuottanut tyuono fengitgS ja nurja faroion tyoito — 
feiffa, mtfä jofaifen tyeroofen omistajan oltfi aina tyyroin muiStettaroa.

^engittäeSfä on lempeä ja igijni fotytelu tuifi tarpeellinen, 
■kuorta, tyeroofta älföön foSfaan pibettäfö fibottuina fengittäeSfä,

roaan tyallittafoon niitä fuit* 
ftlla eli turparopöllä, jolloin 
apunieffa fofee tytjroäityHä ja 
maanittelulla roieroittaa tye* 
roofen huomiota fepäStä ja 
fengttpSfojeiSta. ®uuto ja 
tyolotuS fefä tqöfalujen falSfe 
teferoät tyeroofen arafft ja rai* 
rooffi. ftaroion fannattajan 
tulee färopifäSti jalfaa noS* 
taa, etfä t)len forfealle, ftllä 
fe roaifuttaa ftpua, joSta tye* 
roonen tulee leroottomafft.

£ämän piffu firjan loppu* 
fanaffi on roieläftn muistu* 
tettaroa tyuolellifen ja tarfan 
tyoibon arrooa ja tärfeijttä, 
foSfa ainoaSti fen fautta rooi 

7. *> heroonen, Jarnoin tuin muut»
Oifea tafnfetifä boffineen fefä fulmiäfa että f*U f otbelciilTtet, tuottaa

martaana. toirootun tytjöb̂ n. SBält*
tämättöminä meneStyffen ehtoina tät)tr)t> jofainoan tyeroofen hoi
tajan antaa pnljtauben, järjeSttjffcn ja taSmitUtfpöen talliSfanfa 
mallita, ja - fotieläinten tyoibon futyteen — on juuri näitä ehtoja 
tarfimmaSti noubatettaroa, ityanpa iStutettaroa maanroiljel^S^opiS> 
toiSfamme maamiehen fiunatuffi efimerfifft.

* ) Äu«)on fetittyä: a nmrtoaSfyoffi, b fyofit fulmiäfa.
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