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acötafoufe.

Stalouben pibon alatta et ole mitään niin pientä eitä 
toäppätöiStä, että omistaja tafyi hoitaja faifi otta fiitä puolta 
pitämättä, ©ainoin fuin pienofaifeSta fiemeneStä faStnaa 
toafytoa Ijebelmäpuu, jonfa IjebelmiStä nuoret ja toan&at, toie* 
iäpä istuttajan ta f̂entapfetfin iloitfetoat, teoipi mpöS jotin 
näöltänfä halpâ artootnen anfiofeino onneflifeStt ja taitatoaSti 
alotettuna ja ^oibettuna tulta ppfptoäifeffi toimeentulon tfiff* 
teetfi. Semmoinen toäljäinen anfiofeino on fananljoito. äftont 
efyfä täljän Ijatoefften fatfoo, mutta ne, jotta niin tefetoät, 
eitoät tiebä, että on tuSfin mitään fypötpfämpää tointa, tuot; 
tatoampaa elinfeinoa fuin ^loin pioettp ja tarfaSti ôibettn 
fanatarlja.

3ofa toaeltelee SKanSfanmaan ôBjaiS=[eutuja, on ihmettele
vä, fuinfa eriitomaifen lattealle fannalle fananljoito fietlä on tut* 
tut. ©iellä ei ole mitään IjartoinaiSta nä^bä30U0:n, jopa 6000in 
fuuruifia fanaparroia, ja fifäläisten tatonpoifain on oifeaStaan 
fanain faStoatuSta ja fiitä olemia tuloja fiittäminen inncäöta 
toimeentuloStanfa ja onnetlifeSta tilaStanfa. Siäiltä feubuilta 
faa nimittäin fofme mailman fuurinta faupunfia, ^ariift, 
SJrtySfeli ja Sontoo, tarpeenfa munia, fananpoifia, fattoja ja 
f akuutteja eti fattoofuffoja. (Siitä feuraa, että maatalous 
fiettä peruStautuu fotonaan fiipifarjan=hoitoon ja että maa* 
mielettä on tefyrnä ainoastaan maitoa toarten fotitarpeeffi 
fefä Ijetoonen toiebäffeen munia ostajalle. SBietäpä fanan* 
fontafin, jota ei talonpojan omatie pellolle panna, on ebuflista 
fauppatatoaraa ja tuottaa fytytoän maffun jofo ifommitta 
fauppa^puutarfyoilta tafji tilanhaltijoitta itäifemmiSfä paitta» 
furatiSfa.

peippo on fäfittää, että fiellä, misfä fanan^oitoa niin 
fuureSfa mitaSfa harjoitetaan, fitä mpöS parhaiten pmmär= 
retään teljbä, foSfa monitouotinen fofemuS on neuioottut fit- 
Jjen paraat ja fotoeljaimmat taitoffet fefä t;atpahintaifimmat 
toimeenpanon tatoat ja järjestetyt Jämä firjanen, jofa npt 
tulijalle annetaan, fifältää pääafiatlifimmat opetuffet eräättä



poyjaiSranSfalaifelta fanainfjoitajdta, paljaalta talonpojalta, 
jofa fananf)oibon lautta, jota yän 30 touotta ayferasti toi* 
mitti, on tullut riffaaffi ja toimeffaan elämänfä lopulta on 
tuntenut f)alun muttlelin ilmoittaa mafjbollifeffi famalla ta* 
toalla päästä rilfauteen tafyi ainafin yytotin toaroiyin. §ä* 
nen menettelynfä on niin yffinfertainen, että fen jo fiitälin 
fyystä täytpä faaba fuoStumuSta ja luottamusta jofaifelta.

@iipifarjan*yoito on ainoastaan fitloin tooittoa tuotta* 
toaa ja toäyiä fuStannuStoaroja toaatitoaa, fun ymmärretään 
oifein afettaa fiipifarjan paljous maatilan fuuruuben, maan 
laabun ja fen annin routaan; pääafiana tulee fiifjen tietysti 
lifälft toarma faupaffi*faanti. 3oS ajatellaan, fitinfa fun» 
risfa yimtoiSfa liya ja paremmat elatuSaineet otoat ifom* 
miSfa faupnngeiSfa, niin tooibaan yelpoSti artoata, että Iin* 
tujen faStoatuS niin fuureSfa fuin toäljäSfäfin mitaSfa, joS 
fitä toimella teljbään, on tuottatoa paljon raijaa, Äuinfa 
ijelpoSti tooift moni talonomistaja faupungeisfafin »aan toä* 
yiltä fuStannuffitla panttia ne ebut, joita yän pitää ainoaS* 
taan maamieyelle ntaybollifina.

<5i ole mitään yffinfertaifempaa fuin nyt puheena oletoa 
elinfeiuo, jota itfefufin tooi hoitaa ja jotyon tartutaan aino* 
aStaan toäyä lufumäärä yenfilöitä ja toäyäifen aifaa. Sille, 
jofa ei toielä ole tullut fyllin fofeneeffi, on paraS alfaa toä* 
yäsfä mitaSfa ja toäyitelten touotuifeSti enentää tointanfa, 
funneS fe tulee tasoitettuun, oifeaan laajuuteenfa. Seuraa* 
toaSta efitelmäStä on fefä fanoja rafaStatoa faupunfilainen, 
pientä fanapiyaanfa toarten, että maalainen, funrenmoiSta 
fanain faStoatuéta toarten, läytätoä faiffi, mitä Ijeibän tar* 
toitfee tietää, ^)intataSfut otoat Suomen marfoisfa ja mei* 
bän oloiyimme fotoitettuja; että niiben täytyy olla ainoaS* 
taan lilimääräifiä, foSfapa ufeat laitoffiin fuulutoat tartoe* 
fappaleet, niin myös myömäyinnat eri feubuitla toaiyteletoat, 
fitä ei ote tooitu roälttää, mutta fen lufija yuofeaSti ta* 
faannuttaa.

5



3oé fananfyoitoa harjoitetaan vaan fivuafiana taloubeSfa, 
niin annetaan fanain vapaasti fävetlä tallisfa, naVetaSfa ja 
piljaSfa, petiä fomtan ja olfien feaSta fyafemaSfa jääneitä 
jpviä ja muita ravintoaineita. SEäStä on faffi etua: enfif* 
fifin ei fanain ruofinta maffa melfeiu mitään, ja toifeffi 
puristuvat lanta-aineet monista fiemenistä, jotfa lannan 
fanSfa pellolle vietyinä ftynntyttäifivät riffaruo^oja.

SÖlutta joS fananfyoitoa tafybotaan fätyttää fuureSfa mi* 
taSfa varfinaifena etatuSfeinona, niin tartoitfee olla erityinen 
tilapaiffa, fanatarfya eli fanaptya. ©iiljen pitää ofaffi olla 
istutettuna fireenipenfaita taf)i runfaSvarjoifia puita. Äofo 
fanatarfya jaetaan feuraavalla tavalla. f)I?tenä ojana, par* 
päiten penfasten ja puiben alla, on ruotyoffo, fillä fanat työ* 
vät ufein mielellään ruohoa f eväättä ja fefätlä, ja niibeit 
muniin tulee fiitä painavampi ja heleämmän feltainen ruS* 
fuainen. £oifeSfa ofaSfa on ifo läjä fyieffaa ja titbfaa, foSfa 
fanat fefätlä mielellään fiinä fierietevät varjellaffeen itfeääu 
täittä. kolmanteen ofaan pannaan finne tänne pieniä fomia 
purtiloita maahan maanpinnan tafalle, jotfa talvella ferrait 
ja fefällä fafybeSti päiväsfä täytetään raittiilla vebetlä. SJiii* 
ien puufatteefen taitetaan pienet reiät, niin että fana juobeS* 
faan pistää päänfä purtiloon. Slvonaifet vefifäiliöt tulifi* 
Vat l;eti foljta foaiStuiffi. SMjänneSfä fanaptyan ofaSfa on 
fanaljuone.

•Äattctfmottc*

?)fyben tefevää ei ole, miltä tavalla ja mimmoifelle 
paiffaa fartafmone rafennetaan. SKiSfä niin fopii, on fe afe* 
tettava fuivalle paifalle itään tafyi etelään päin, että nouS* 
iteen auringon enfi fäteet fiifyen pääfevät. 9Jiaan pitää



juoneen fifäpuotetta otta ainafiit puolta fppnärää forfeant* 
matta tuin utfopuotetta; f emäin tulee otta Ijpvin taaötitut 
tafyi muuten tiviit; oh)en pitää mennä tarfaSti fiini ja 
iffunain oöa niin varjellut vahvoitta ristifoitta, että fifään* 
pääf̂ t on Varfin maljboton fanain vaarattifimmitle toitotti* 
fitfe, fetuitte, nääbitte, färpitte, fiSfoiöe ja rotille. Jämän 
f uuteen pitää otta t;bruin tarffaljuotinen, fun ufeinfin on var* 
fin arvaamatonta, fuinfa pienistä autoista nämät pebot 
jaottavat fifään pujahtaa, ^aitfi iffunoita tartoitfee tnpöS 
otta rautatanfa»riStifoitta varustettuja itmareifiä toinen tois* 
tanfa vastapäätä, joiben fautta ilma tefättä voi vaimettua 
ja viitistpä, ja jotta tatveffi fofonanfa futjetaan. åana» 
juoneen oveen taitetaan auffo ja tpöntötauta, jonfa atipuo» 
tette, joS fe on maata ptempänä, afetetaan pieni fotmifeppi* 
nett porraspuu, joSfa fanat faattavat teväfybettä.

Äannftuoncett fatuja. 1) 2)Hämainitut portaat eti ti* 
fapuut. 2) 8epo*orret, joina pitää otla rapuittain toifianfa 
ptempänä olevia nelifutmaifia jätettä eti piirtoja, fitlä fanat 
eivät voi VafaaSti feifoa pmppriäifitlä orfitta. Drfitetine 
oxt feinän nojatta ja faltaVaifena maata fô ben fittä tavoin, 
että ptempänä otevat fanat eivät Voi rpvettää atemmitta 
orfitta feifovia. Sttimmaifet orret afetetaan aivan täfyette 
maata fananpoifia Varten, jotfa eivät vietä jaffa ptö$ rä* 
päfjptetla. 3) $efät, joihin, joS ovat ptemmäffi laitettuina, 
fanat pääfevät rappufia inpöten.

Sctm ^ b ctt fääntojä.

^uî baS eti raitis itma on fe, jota erinomattainfin f a» 
italjuoneeSfa tarvitaan. §eti fanain ntoS mentpä ovat ovet 
ja iffunat jofa ferta avattavat itman vaimetusta varten, 
ja ebuöiSta on toifinaan valetta permantomaata vebettä ja 
ctifatta. kattoja ei faa jättää fontanfa vaifutuSten alat* 
fiffi; fentäpben pitää niiben afuntoa ppvitt raitistuttaa, ufetn 
pentuja panna ja fonuat pois forjata. -3oS fanapuone otifi 
pääSnpt pten tifaifeffi ja umpintmaifeffi, on fe pudistettava 
ftorifatfitla.

2)hitta ci ainoastaan ote tarvis pitää niiben afuntoa 
puhtaana, mpöSfin pefät, tepo»orret ja purtilot eti faufatot



faipaatoat toäliétä tapahtumaa pefemiétä lämpimältä roebefla. 
SfttyöSfin entisten heinäin ja olfien fijaan pitää mälimiten 
pantaman uufia, estämään niihin tulemalta fjfyönteifiä,
joiéta jaottaa otto koittaa lanalle jo fen poifafille.

3!ofa ei unhota näitä peippoja ja tyffinfertaifia moran» 
piteitä, Ijän ro oi otto toofuutettu fiitä, että fanonfo muniroat 
faifen touotta, kun puhtaus on niiben tevtoeenä pt̂ ft>mifen 
pääê to, tulee niiben lihotin fen lautta parempaa, titoiimpää 
ja mauffaatnpaa.

@tt Fanalajit
(Sri fanalajeja oit toarfin monta, mutta euimmäeti Ie* 

toinueet ja tatoaltifimmat, jotfa ainoaltaan otetaan tä$fä tu* 
fuun tarfoitu$tamme toarten, otoat feuraatoat folnte lajia;
1) 5)teinen ett tatoattinen lana, jotta on faifenmoife$ti, mntta 
tatoaIIifimma$ti ru$fean firjatt>at fyityfyenet, pääSfä joffeenfin 
ifo ja ipitfä Ijarja, monesti mtyöS fulfatupfu, jofa on riiput 
fiSfa fitmän päätie; ftiimmeife3fä tapauffeSfa fanotaan fitä 
tatoaltifeSti (Englannin fanafft 2) ©affan fana, nttyöéfin 
nimettä SBenäjän fana, jotta et ote Räntää enfinfään ta î 
toaan letoin toäfyä ja mtyö$ on toäfyäinett fyarja, mntta jonfa 
ruumiin raf ennus, toarfinfin jatfain,on fitä toafymempi. ©en mu* 
nat otoat loäriltäätt puualoja tafyifetlertätoiäfefätoäfyempiäfuin 
muifcen lajien. Jätä  lajia otettua fananpotfta on toaifeampi elät* 
tää ja tapattaa, fo$fa ne tutettmt maitmaan metfein untuttritto* 
minä ja otoat joffeenfin fuurta, ennenfuin tuletoat tähteen l)öi$e* 
neem Sftutta fuitenfin tätä fanatajia pibetään fuureäfa ar* 
tooSfa fentäfyben, että fe munii aifaifin ja tefee paljon ntu* 
nia* 3) Meritana on fo’ottaan erinomaifen pieni ja fiitä toot 
feittäfyben fyautouttaa pienempäin lintujen munia, jotfaifompi 
fana painaifi riffi. ©en jalat otoat tatoatlifeSti Ijötyfyenifet 
toarpaifjin a$ti, jonfatäfyben fe ei puutarljotéfa fuoputtete; 
fen fiitoet otoat tatoatlife t̂i rityuffiSfa ja taafyaatoat maata. 
Sfterfittätoää on, että fitä on ljuofea paritteluttaa fafaantn 
fanSfa, joten ftynttyty fefafifiijitä, joita on peippo faSttmttaa 
ja joiben til)a on tyljtä oivallista fuin oifean fafaanin. ©e 
tefee aittan pieniä munia |a liljoo toäfjällä.
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ominatfuubet fufotta ja lanatta 
pitää otta.

§htt)äöä fufofla pitää otta palatoat filmät, uljas fätynti, 
reippaat tiifumtot ja faitfi ne ominaifuubet, jotfa ofoittatoat 
tooimaa ja ftyftyä, feSfinfertainen fofo, paffu ja liityt noffa, 
phSthnäinen ja Ijeleäu punainen haria> letoeä rinta, toafjtoat 
jiitoet, jäntetoät reibet, paffut ja pitfäfannuffellifet jalat fefä 
fehtalaifen »äärillä ja terätoillä ftynfillä toaruStetut toarpaat, 
jännän tulee olla pitfä ja firpiit tapaan faaretoa; lauta» 
fitlfain pitää olla pitfät, fiiltätoät ja reifille asti riipputoai» 
fet. kuffo alfaa 3 fuufaubeu ifäifenä paritella; fe pitää 
helposti puolen 10—12 fanaSta. ©en Juurin toointa feStää 
3 tahi 4 touotta: tämän ajan fuluttua on nuorempi pantansa 
fijaan. 3oS fe fhlmeutätoäStä ruoasta tahi filmistä jäistä 
tulee hitaaffi ja laisfaffi, pitää fille antaa fiiljoittatoaa, tu* 
liStuttatoaa ritofaa.

3oS tahbotaan faaba faSroatetuffi puhbaS fanarotu, 
otoat fanat roalittatoat fatnaSta lajista fuin fuffofin. ©e* 
foittamifeSta tooipi laji aina muuttua ja parantua.

kanan tulee olla feSfifofoiiten, pää paffu, faula taitaffa, ja» 
lat finertätoät ja pääsfä punainen riippaharja. ,V)t;toät 
emännöitfijät panetoat funrimman artoon mustille faneille, 
fun niitä pibetään hebetmällifempinä fuin toalfoifia ja ne 
näitä paremmin jäätoät petolinnuitta huomaamatta. 3oS 
fana fäty t)leu lihatoaffi, munii fe toaan feSfen»eräifiä, f. o. 
fuorettomia munia (nahfamunia), joita ei fiiS tooi tallella 
pitää.

3oS jollafiu fanalla, niinfuin ufeitt fattuu, on fe paha 
tapa, että riffoo ja ftyö nmnanfa, on fe heti muista eroitet* 
tatoa, lihotettatoa ja tapettatoa. ©amoiu tehbään niibenfin 
fanain, jotfa laulaljteletoat fuffojeit tapaan, fiöä ne tefetoät 
aina pieniä munia, jotfa melfein otoat ruSfuaieta toailla, 
Söauhat fanat tunnetaan pörljiSthneeStä harjasta ja httSmai» 
fiSta jaloista.
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SÖluntminen.

5'oS fanain on oifein vastaaminen tarfoituffeenfa, et 
niitä faa ruoffia tytettifeSti eitä liian niufaStifaan; tämä on 
varfin tärfea fääntö. §tyvä fana munii vuobeSfa 120—130 
munaa. 9)timatfaan ne munivat foto vuofifauben, ^aitft 
SJiarraS* ja Ooutufuitta, jolloin ne tavattifeSti otoat ftynit* 
tään eli futfafaboSfa.

©utfafabon atjettua tanfoo mnninta; fe on joffeenfin toaa* 
ratttnen aifa linnun etämäSfä ja fitä feStää, funueS pubon* 
neitten futfaiu ja t;ö lienten fijaan ovat uubet tulleet ja nä* 
mät tätyfin faSvaneet. Uufien pienten f el)f ehtyminen ja 
faSvu ottaa itfetteen uitu paljon ruumiin ravintoneSteiStä, 
että niitä arvattavasti fifäpuotetta ei ole ffyttältä muuan 
muoboStumifeffi. Slivan ViSfi afia on fentäljben, etfei fuin* 
faan talven ftytmtytyS estä fattaa munimasta, ftllä Varfin 
varmaan tiebetään, että fana £ammi* ja §etmifuitta, jotfa 
ovat £ofa*, IDiarraS* ja -Soutufuita ftytmemmät, taaS ru* 
peaa munimaan. Riutta fuitenfiu on fefin tietty afia, että 
muniminen Vähenee talji laitaa fovau ffylmän tuttua. Sana, 
jofa munii tyfyben munan päiväsfä, munii fitloin tyfyben aino* 
tfStaan jofa toifeua tat;i fotmantena päivänä. 9?e fanat, 
jotfa aifaifimmin atfavat munia, ovat atfaifimmin töni
neet ja fiitä pääSneet. 3oS pidetään tauotta riittävästä 
tämpimeStä fanafyuoneeSfa ja fanoja fyfyvin ruofitaan ffyni* 
mifen aifana, faattavat ne aina munia 3 taf;i 4 munaa 
viifoSfa.

9luori fana rupee munimaan täfyeS 10 fuufauben van*
l)ana; fen munat ovat vietä pieniä ja fyautomifeen fopimat* 
tornia. £upfupäifiä fanoja pibetään paraiita mmtijoina. 
■3oS niitte ftyötetaän joftt määrä ofyria, fauroja, fyampunfie* 
meniä tafyi tattaria, niin on fiinä ffyttä, etteivät itfe Voi fya* 
fea ftytlättä jfyviä ja matofia tat)i muita fytytfnteifiä, tultab 
feen taipuvaifemmiffi munintifeen. ©itä vastoin on liian 
ijtyvä ruofinto vahingollista, fittä fittoin ne tefevät väfyem* 
män ja, niinfuin äSfen fanottiiu, fuorettomia munia.



•Slunatn hautominen.
SJlnnain Valinta. hautomista toarten toatitaan par* 

haiten vuoben vanhan fanan muuta, jofa on pariteltu nuo* 
ren f ufon fattSfa. ätfunat eivät f aa otla 20 päivää van* 
hempia, niiben tulee, aurinfoon päin pibettyinä, olla firf* 
laasti täpinäftyviä ja ne eitoät faa ptyftyä Vebeit päättä.

Saiffi munat, joita fuffo ei ote fiityttäityt, eitoät foVi 
haubottaviffi. hiistä puuttuu etou (iemen eti atfu. ©em* 
moifia munia tefevät faiffi fanat, jotfa eitoät ote fuRoa 
faaneet; mutta niitä faattaa otta toistenfin feaSfa, joS htf* 
foja fanahuoneeSfa on liian vähä tabi huonoja.

$efäin laittaminen, ^araita pefiä ovat fanan fofoi* 
fet pajuvafut. SJ le ovat ^arvaffi tuhottavat, että läpäife* 
Vät itmaa, ja fanfaatta peitettävät, vaton ja fotinan pois* 
futfemifeffi. ©ifättä ne varustetaan ttyvin fuivitta fyeU 
uitlä, utyöSfiu rohtimitta eti tappuroitta tahi Vaaterepateitta, 
ja ne afetetaan fanatjuoneeSta eritteen jofyonfin fuivaan paif* 
faan, jofa on fiitä etetään päin fefä tarpeeffi fuojettuna 
muurahaifitta ja muitta eläimittä.

^antova fana. 2Baut;at fanat hautovat at;ferampaan 
fuin nuoremmat. £äf;än toimeen Valitaan turpeimmat fa* 
nat, joitta on enin fyoifymia ja jotfa väljemmin petfäävät 
ihmisten ja eläinten lähestymistä, $anat, jotfa tahtovat 
hautoa, munivat päivittäin muuan, ufeaSti faffifin. @ttä 
rtiiSfct uoufee poifaSteu tefemifen fyalu, huomataan fiitä, fuu 
taffaavat munimasta ja metfein alinomaa fotfottavat. 9ie 
ovat fävetteSfään levottomia ja iStuSfetevat faiffein ntuuain 
päätie, joita tapaavat; uiibeu vatfa fäty tutifuumaffi ja fiitä 
lähtevät höhhenet. ©illoin ne itfeStään menevät niitä var* 
ten taitettuihin vafuihiu.

3oS mieluummin tahbotaan antaa fanain hĥ  ebetteett 
munia fuin hai*toa, futjetaan ne tyffiStään hätiin, jofa on 
afetettu vitpeään, pimeään ja fotinaSta etäifeen paiffaan, 
jolloin niittä hautomahatu häviää.

3oS taaS tahbotaan hautotl)ia fanoja, niin on ufeita 
feinoja niiben pafottamifeen fiihen. 1) jätetään ufeampia 
munia hh*een> että fanat itfeStään jäifivät niiben päätie.
2) 9?ucfitaau fanoja h^nipunfiemenittä niin fauvan, etfei* 
toät enää muista mennä utoS ruofaa etfimään. 3) Ouovu*
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tetaan ne toimiin taitetutta leitoättä, ennenfuin pannaan mu* 
nain päätie. 4) ifttyfitään h°tyhfnet maljan alta ja juomi* 
taan fitte noffoifitta, josta niille Iät} mielnifeffi munain raî  
faä toiileh#, joiben päätie ne pannaan. 28iimmeffi*maini* 
tulla feinolta tooipi faaba tjfftn toanhat futotfin ja faltoofu* 
fot munia hautomaan; ne hoitamat fitte fananpoifia hhtä* 
(äifettä huolella fuin fanafitt.

SBielä ebullifentpaa feinoa, fuin äsfen mainittu, fähte* 
tään erinomattainfin falffunafanan fuhteen. Jämä pannaan 
atoonaifeen foiffoaötiaan, jofa on fotoitettu fen pituuben ja 
letoehben mufaau, mutta paria tnumaa forfeampi fuin fana 
maateöfaan. kanan faulaan fiiuitetetään nuoralla toähäi* 
nen lauta, jofa on aédaa toähempi ja jää fanan felfään. 
©e tuéfattifuuS, jota lauta hautomalle fanatte tuottaa, on 
fhlläffi pitämään fitä munain päällä ja faattamaan fitä fii* 
hen fuumetilaan, jofa aina munain hautomista feuraa.

Joimeflifet emännät, jotfa eitoät mielettään laSfe monta 
munaa huffaait, pitämät fernaammin falffunafanoja fuin ta* 
mattifia fanoja h<mtomife£fa, jonfa ne oitoa tatoatta toimit* 
taroat, fun fen lifäffi faattatoat peittää ufeampia munia. 
Söoipipa niiben antaa hautoa munia ufeat ferrat perättjstenfin.

12

huolenpito Jjautowaéta fanaéta.
p̂tytoä fana fyautoo niin uutterasti, että ufein ennen 

fuolee nätfään, fuin ruofaa fyafeaffeen jättää munat, ©en* 
täfyben on laitettatoa, että fe folme fertaa päitoäsfä menee 
u(o$ fefä ffyomään että itfeänfä toirfiStämään. ©en poiSfa 
otteSfa otetaan riffinäifet tafyi ftylmät munat poiS; tarfoin 
on toaromineu, ett’ei toifia munia fäämteflä, fittä fen tefee 
fana itfe. SBielä parempi on, joS fitte jofa päitoä pannaan 
ruofaa ja toettä, niin että tooi ffyöbä pefäStä lähtemättä. t̂ytöin 
tarfoituffenmufaista on fofo I)automiS*aifana ruoffia fanaa 
toimiin ja toeteen faStetutta, letoin teljbtyttä (eitoättä.

SJiuitatn fuoriminen.
SQfunain haiItomifeit ja fuorimifeit pitää tapahtua ft;r* 

jäifeSfä, lämpöifeSfä, pimeäéfä ja hiljatfeSfa paifasfa; fanan



ctlle et panna enempää munta fuin fe faa peitetyffi. ©itä 
toarten pitää munain, IjuotellifeSti foottuina, olla olleet fäi* 
Intettyinä IjötyfyeniSfä ta î IjienoiSfa fyeiniSfä, toiiteäSfä pai* 
faSfa, fittä täntmin turmelee fiemenen. Jattoella fopii fanan 
atte panna tufina munia, fefätlä puoti toistafin, foSfa fe fii* 
loin fjuofeammht tooi pitää ne lämpiminä. 9?oin fotmen 
toiifon päästä pitää faiffiett fananpoifain otta uloS tulleita. 
Soimannen toiifon lopulla rupee munaSfa oletoa poifanen 
nofallaan pufyfaifemaan fuorta.

Jäljän aifaau on ufein tarpeellista atouffi tulemalla 
pelastaa fananpojan Ijenfeä. ©illoin täfyttty fitle tel)bä enem* 
män fuin fana tefee, fillä tämä ei auta fifiötänfä, niinfuin mo* 
nifin tuulee, ja ftinä erefybtytään, joS artoellaan fanan itfe 
nof allaan färfetoän fuoren. STofin f e ilmoittaa ilonfa, fun 
fuutee poifafen fitifetoän fuoren alla, mutta toanfeubeSta fe 
ei fitä pelasta; luonto ei fityen fäSfe. §)autoeSfaan fäpttä* 
toät fanat noffianfa ainoastaan munain fääntetemifeen ja 
muuttetemifeen. SoSfuS, toaiffa Jarnoin, tofin tapahtuu, 
että fana maltittomasta äibin raffaubeSta nof fii munaa; 
mutta fiinä poifanen êtpoSti faattaa toafyingoittua.

Suonta nof an iSf ua tarvitaan, ennenfuin fattanpoifa f aa 
munanfuoren murretuffi. (Snfimmäifett iSfun toaifutuffeffi 
tulee piffuinen ^atfeama, milloin fyffinäinen reifä, milloin 
täfybenmuotoinen färö. Jämä näft;̂ > tatoatlifeSti munan feS* 
fupaifan ja paffumman pään toälillä, talji lifempänä jätfi* 
mäistä fuin ebetlistä. UufiSta iSfuiSta, jotfa ufein otoat niin 
tooimaffaita, että fuoren palafia lentää tuo tuomtefin, riffa* 
utuu munanfuori pfyä enemmän, ja nfyt näfybään roalfoinett 
fifäpuolinett munafaltoo, jofa tatoattifeSti toietä on tyan eljeä 
j;a ilman pienintäfään firfantaa; ja tämä onfin luonnollista, 
fitlä fe pehmeä ja norea faltoo, jofa on fuorta toaSten, feS* 
tää isfut ja noffimifet, jotfa fotoemntan aineen mufertatoat. 
äöä îtellen ffyntyfy t^ä fuurempi auffo näistä nofan Ijaffaet* 
mistä, jotfa fäfytoät joffeenfin fê ätteen munan molempain 
päiben toäliöä. Jätä tefybeSfään pitää poifanen aina päänfä 
nofan alla fantaSfa afemaSfa ja fen tätytyfy näin pmtyailleS* 
faan ferran f ääntyä melfein ympäri fuoren fifäsfä.

©toät faiffi fananpojat tartoitfe tyfytä pitfää aifaa ta* 
män fuuren työn tefemifeen; moni Ityppää enfi ferran r̂it= 
täeSfään Ijeti utoS fuoreSta; toifet tartoitfetoat fiifyen pari
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folme tuntia; ufein fitä feétää puoti päitoää ja monaStt 
touorofaufi ja enempifin, ennenfuin fananen toapaaffi pääfee. 
Samoin eitoät faiffi fananpojat ote hhtä toäfetoiä; ja ufeat 
malttamattomuuttanfa färfewät fuoren tiian aifaifin.

Qrnnen uloStuIemiétanfa pitää niiben otta ruumiifenfa 
faanut riittätoät toarat ratointoaineita, niin että f̂ fenetoät 
feStämään 23 tuntia ilman ruoatta. M inä ratointotoaroina 
on ifotnpi määrä ntSfuaiSta, jofa ei ote fututettu ja jofa 
napafuoneit fantta tutee ruumiin tjptoäffi. Se fananpoifa, 
jofa fpöffhh munasta ulos, ennenfuin ruSfuainen on pääS* 
ntyt fen ruumiifeu, fairaStuu ja fuotee muutaman päitoän 
etetttyänfä.

SJJunaau peitetyn fananpojan omana tehtätoänä on näin 
muoboin fofo uloSpääfemifen tpö, ja fen tuulifi menetoän t;ti 
fen heiffoin tooimain, joS eitoät päitoittäin tehbtyt toaariinot* 
tamifet otifi tobistaneet fitä, mihin fe pieni olento rupeaa, 
futt luonnon ääni faitoo, että on aifa pprfiä ulos päitoän 
toatoon. Sen ruumiin»ofain afema munaSfa tefee metfein 
mahbottomaffi fäfittää, fuinfa fe toimi onnistuu, kattan* 
poifa on munan fifätlä t̂ toesfa m t̂̂ Sfä niinfuin patio; 
faula on lifiSttyffiSfä ruumiin fitoulla ja noffa peitettynä oi* 
feanpuolifen fiitofcn alla, niinfuin ituffuroan linnun tapa on; 
jalat otoat toenljffisfä ruumiin alta ja »arpaat taapäin fään* 
netteinä metfein päähän aSti ulottuen, ^oifafen eturn̂ o on 
tatoatlifeSti munan paffummaSfa pääsfä, joSfa aina tyhjä 
paiffa h^oaitaan. SäSfä ntyöhemntin tapâ tutoitle tiifun* 
noitle niin fopimattoman näföifeSfä afemaSfa pitää fitä baffu 
ja to at) m a fattoo* eli itafyfapuSfi, ja fuitenfiu fe fen fifätlä 
toimittaa fuoren murtamifen ja nahan riffontifen. Stfeena 
on noffa, ja ne iSfut, joita fe piffu rauffanen fittä tefee, 
otoat ufeaéti niin tooimattifia, että ne feltoäSti fuutee ja, joS 
on tarffatoainen, näfeefin. kuitenfin on pää aina toaan 
fiipitynfän atla. 9ioffa on fyiuffafen ulfona fiitoen alta fi* 
toutla fetjän puolella, ja pään liifaljtelemifetta ebeStä taaffe» 
päin talji tafaa eteenpäin, eliffä oifeammin fauoen toatfaSta 
felfään ja fetjästä toatfaan päin, fyaffaa noffa fuoreen f o* 
toentmin taf;i t?iljemmin, aina liiffeiben nopeuben rnufaan. 
'Jcotfaa pitätoät täsfä fiipi ja ruho oifealta fuunnatla, josta 
ne eStätoät fitä poiffeamaSta. kunfin noffeen tooimaa enen» 
tää paljon f autan ja pään paino; fiitä tiebämmehän pään
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muun ruumiin f uuteen oleman fjfymin fuureit äsfentuorituilla 
poifafitta, niin että ne {ontuu aitaa tyntymifenfä jälteen 
tuSfin jatfatoat fitä fantaa. 2J2unaSfa olleSfa pallomainen 
afenta ja tympäröimä maljma nafyfa eli falmo fyelpoittamat 
tämän painon fannattamista, olipa muna misfä afemaSfa 
tafyanfa.

SofaifeSfa fuuremntaSfa munain fuorinnoSfa menee 
muutamia tananpoitia turmiolle, ettei auttama fäfi Ijelpoita 
niiben uloSmanfimiSta ja tätytä niiben alottamaa työtä. 
Ufeat omat tylen peittoja, toifet taaS, maitta fyttäfin moirnal* 
lifia, omat Ijeti faaneet niin fuurta maStuSta joto fuoreStc* 
taitfa falmoSta, että luopumat työstänfä ja obottamat apua. 
SBielä on fitte femmoifiafin, jotfa, maitta ollen niin malj* 
moja, fuin äSfenftyntyityt fananpoifa faattaa oila, ja tamal* 
lifeit laatuifen naftan ja fuoren fifätlä, fuitenfin omat mailan 
tyfenemättömiä amaamaan mapauben porttia, jopa eimät„ 
joS f e jo aufifin olifi, fuitenfaan moi uloS päästä. Sräät 
afian^aarat tefemät, etfeimät poifafet itfe pääfe munaSfa. 
fääntymään, jota liifuntoa paitfi eimät nofan istut faa 
ifompaa alaa munasta rifotuffi; niiben ruumis on nimittäin 
fuoraan fanoeit fiini liimattuna femmoifeffeen, fuin fe fiina 
mafaa. Jätä ntaf)boflifeffi tymmärtääffemme on meibäu maan 
muistaminen, että munafalmon ja fananpojan ruumiin mä* 
Iillä on joffeenfin paffulta erästä mctelää ainetta, nimittäin 
munan malfuaiSta, ja että tämä fuimaljtaeSfaan ta^miStun 
tobellifeffi liimaffi, jofa fangett fyelpoSti faattaa liimata poi* 
fafen untumat munafalmoon fiini. Siinä munaSfa, josfa 
tämä malfuaiS*ueSte on fuumuubeSta enimmästi timiStyntyt, 
on fananpoifa fuurimmaSfa maaraSfa tulla untumiStanfa 
fiini liimaantuueeffi. kuiteittaan ei tätä maStuSta tule, en* 
ttenfuin fananpoifa, joffeenfin riffi murrettuanfa fuoren joS* 
tatin paitasta ja famalla falmon pufyfaiStuanfa, taaS on 
jääntyt liiffumattomaffi. |)alfeamaSta fifäätt tunfeutuma ilma 
muuttaa malfuaifen enfiffi auffoa lifemmältä ja fitte etääm* 
mältätiu fitfeäffi ja fomaffi liimaffi. 3oS fananpoifa jälleen 
tahtoo työtänfä jatfaa, moi fe tyllä nofallanfa l;affaittaA 
mutta fen on mâ boton muuttaa ruumiinfa afentaa; niin 
pian fuin fe tätä tyrittää, n^tääntymot l;ötyl)enet pois, fe te* 
fee tipeätä ja poifa poraljtaa. Siitä fe joto fabottaa taiten



jallut hrttyffen uubiStamifeen taiffa, joS fen uubiStaa, tun* 
tee uutta lipua, mutta tyfytä huonolla feurauffella.

Sotenfalin toarmat merfit nätyttätoät, outo jofin lanan* 
poifa femmoifeSfa pulaSfa, johon fe fuolee, joS ei apua faa. 
9?iin pian luin haattaan, että joffeenfin ifo reifä fuoreSfa, 
fun famatta fatoo on riffi, on 5 taf)i 6 tuntia phfyntyt fa* 
manlaifena enfinfään fuurenematta, tooibaan artoata fanan* 
pojan oletoan fiini puuttuneena munaan, ©illoin pitää 
tarfaSti fatfoa aufon reunoja; joS nä(;bään näiben fuitoaneen 
tal?i, mifä ufeinfin on peippoa, joS nälkään fiini tahmiS* 
tuneet p ienet, niin ei fäty toiintyttää fananpojan päästä* 
mistä Satuttuun toapauteen. ©en pelastamista toarten tästä 
ftipeliStä noputettaan joflafin fotoalla fappaleeöa, parhaiten 
avaimella, toarotoaSti muuanfuorta ja pitennetään tällä ta* 
tooin hctlfeamaa, funneS f e fäty munan pmpäritfe. ©itte on 
alla otctoa nahfa ritfi retoäiStätoä. Jämä onnistuu parfait* 
tain nuppineulalla tahi faffenfärjellä; fitä tehbeSfä on tietysti 
toaariinotettatoa fuurinta toarotoaifuutta, etfei pistetä ty* 
toätte eifä fiten âaiooiteta fifäSfä oletoaa pienofaiSta. 2)Zo* 
neSti fopii formella tahi tynneilä, ilman toähintäfään toaa* 
raa lananpojalle, repiä faltooa munan t̂ mpäritfe, fiten että 
Vitjaa ja toarotoaSti otetaan fiini mufatoimmin faatatoaSta 
jo murretun fuoren ofaSta ja fe toebetään pois niin, että 
fiinä fiini oletoa latoo tulee ntyötä. JäSfä on luitenfin 
harominen, etfei hê i tctoi poi# tiî n fuurta fnoripalaSta, 
fitlä toaStaaupiboSta faattaa Jennit fymmärtää, että f e tefee 
fipeätä fananpojaöe. $araS on irroittaa fuorta aitoatt pie* 
ninä firpaleina. SoSfuS tartoitfee olla toarfin tarffa, ui* 
mittäin filloin, fuin poifanen on niin fiini taimettuneena, 
että fe irroittaeSfa porahtaa toaitoaSta. Sun fananpoifa 
näin on taituta fo!;bin päästetty fuoren tafertumista, on fen 
ruumiilla nnelä jäljellä ifompia ja toähempiä loatfoifia laif* 
fuja, höhhen̂ lt tarttunutta munafatooa. Suutta 3 tahi 4 
päitoän tafaa, jolla aifaa fananpoifa fen touoffi ei ole huo* 
nommaSfa h<tyheneSfä, lähtetoät ne itfeStään pois. 3)ionta 
fertaa on fananpoifa tafertnneena ei ainoastaan ufeaan paif* 
faan fuoren plipuoleSfa, toaan ntyöS atipuoteSfa. StfeStään 
tymmärrettätoaä on, että f e famatla tatoaöa on päästettätoä 
ttiiStäfin.
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äöaiffa tämä toimi tefee fipeätä fattanpojaöe, ei fe ftii* 
tenfaan millään tatoalla ote fuolemaffi; fun fe on teljtp, et 
fananpojan toointa ja toirfepS anna tnntuafaan, mitä tapal?» 
tunut on. SoS tahbotaan fananpoifaa fitouista fäästää, tar» 
»itfee toaan faktaa liinatilffu lämpimään meteen ja fillä 
foStuttaa taferrnSpaiffoja; fiten ne IjelpoSti läfytetoät, ja f a* 
nattpoifa ei tietä fitouSta mitään eifä työpljeniä nptytäpbp pois.

“Jie fananpojat, jotfa otoat fyöpfyeniStään fiini tafertu» 
neina, eitoät ole ainoat, joiben fyenfeä täytyy pelastaa fuo» 
rinnan auttamifetta. Niinfuin ebeltä fanottiin, otoat nfeat 
myös pien peittoja tafyi faatoat liian funria toaStuffia yfftn 
työtä toimittaaffenfa. 9iäin taiban oletoan huomataan, joS 
munaSfa puolen tal)i fofonaifen päitoää näfyy färö, mutta 
tämä ei fuurene eifä munafattoon ratfeamista Î atoaita; fii» 
toin fyntymättömältä eläimeltä puuttuu tarpeellista tooimaa 
työn päättämifeen ja fitä pitää autettarftön täSfä tärfeäsfä 
toimenaan, mutta niin, etfei fe fiitä tonitoaannu. ©itten» 
fuin, yllä fetitetyllä tatoalla, on yltä ympäritfe rifottu fuorta 
ja fattoo retoitty, ei ole enfinfään toaifeata irroittaa pois 
fuoren ptiofaa. SoS ei apu ole tullut liian myöyään, niin 
fananpoifa tyeti päitoäntoalon näfytyänfä toetää päänfä fiitoen 
alta, fääntää faulanfa ja ponnistelee läfyteäffeen fiitä puoliS» 
foSta, joSfa toielä on.

9Win tärfeä fuin tämä apu tooifin olla muutamille fa» 
naupojitle maittituisfa oloisfa, niin turmiollista ja toaaral» 
lista fe faattaa olla toifiSfa tapauffisfa; toiifainta on fiiS, 
etfei yätäillä. -SoS niitä autetaan, jotfa eitoät touorofau» 
teen ole näyttäneet mitään muutosta fuoreSfa enfimmäifen 
itloSpprfimifett merfin jälfeen, niin tooi olla toarma, että apu 
on toälttämätöntä, mutta «feinfitt on fananpoifa malttama» 
ton ja murtaa fuoren, ennenfuin munanruSfuainen on nten» 
nyt fen ruumiifen; joS femmoifen päästäifi muutamia tun» 
tia fuoren enfimmäifen murron perästä, olifi fe aittafinliian 
aifaiSta ja toaljingolliSta pienofaiftHe. 3oS äsfett fuoreSta 
tullut fananpoifa näpttää yptoin peitolta, fopii fen tooimia 
toafjtoistaa pari toiinipifaraa f uuvuit faatamalia.

Äaitattpoifain elätte ja faåmatué.
9?iin pian fuin faiffi fananpojat otoat fuoreSta pääS» 

neet, otetaan ne emänfä fanSfa pefäStä pois fefä toiebään
2
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joljonfin täntpöifeen paiffaan, joSfa ilman toaaraa faattatoat 
juoffennella. JertoeelliStä on, joS enfi päitoänä tooibaatt 
niiben toafytoistamifefft antaa toäl?än toiiuiä, foSfa niiben 
noffa toielä on liian pefymeä ruoan ottamifeen, mutta fe ei 
ole toälttämätöntä, tosiapa fananpoifa fofonaifena touoro» 
fautena ja fautoemntinfin fuorinnan jätfeen ei tartoitfe ruo» 
faa. Äuitenfiit faattaa foettaa, onfo pienofaifen ennen nälfä, 
ja noin puolen touorofauben perästä panna fen eteen jotafin 
nofittatoaa; mutta tatoatlifeSti tarjous filloitt läjätään. 
9iuumiifen tullut munanruSfuainen ratoitfee fananpoifaa niin 
»afjtoaSti, että fe enfintmäifenä päitoänä enimmin fefyittyty, 
toaiffet ruofaafaan faa. 3ofa ilta pannaan fananpojat ta» 
faifin fiifyen toafuun, joSfa otoat fuoriutuneet, jotta fana 
niitä työn pitäifi fämciminä fiipienfä alla.

Snftmmäifenä 5 tafyi 6 päitoänä otoat teitoänmurut, 
toiiniin laitettuina tafji fotoaffi {eitettyjen munain palojen 
fanSfa fefaifin, foweljainta ruofaa. @ett perästä niille an» 
netaan fuorittuja IjirSfinfiemeniä tat;i ofjrajtytoäfiä ja muita 
pieniä fiemeniä, joita ne fmtyunfa nouffitoat, niin pian fuin 
noffa alfaa fotoeta. Jämän ratoinnott ne paraiten faatoat 
juuren fanafopatt talji Ijäfitt alla, jofa on tyllin |artoa fa» 
nattpoifain fifään päästä, mutta jonne eitoät tätyfifaStouifet 
fanat raoista maljbu. £eti työmään rutoettuanfa taljtotoat 
fananpojat ntyöS juoba. <5i fiiS faa unhottaa pienen toefi» 
astian panemista, mutta niin, ett’eitoät faa fitä faabetufft. 
<Se et faa olla tylen ifo eifä tylen tytoä, etfeitoät fananpojat 
toeteen uppoo, toaan että ainoastaan niiben jalat faStutoat, 
joS ne fttyen aStutoat. JatoallifeSti ne fuitenfin ptytytoät 
astian ulfopuolella, Ijoritoat toettä nofallanfa ja juoffuttatoat 
fitä furEuStaatt alaS, furottaen päätänfä ja faulaanfa ptyS» 
tttyn. Silmän ja foStean [ään ollesja ei ole Ijtytoä Ijeti 
laSfea poifafia uloS, mutta niin pian fuin, 8 päitoän päästä, 
on fauniS fää, tooipi niiben antaa jofa päitoä olla liitteellä 
ulfoilmaSfa.

3ioin 14—20 päitoän perästä, aina fäätoaifjeiben mu» 
faan, faattaa jo antaa fanan toiebä poifafenfa fanaptyaan. 
©tt’ei tylen ufeata fanaa otettaifi pois niibett toarfinaifeSta 
toimesta, jota muniminen on, pannaan fuurentmaSfa fanain 
fiityffeSfä mielellään faffi pefuSta eli pefäfuntaa toteen, f. o. 
noin 25 fananpoifaa i$ben fanan johtoon.
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kun fytytoinfin ufein tapahtuu, että fana fairauben tafji 
tapaturman fautta faattaa fuolla muutamia päitoiä fen jäi» 
teen, fuin poifafet otoat ftyntpneet, niin on aina fytytoä fana» 
pî aéfa pitää fattoofuffoa eli fapuunia, jofa ottaa poifafien 
fjoibon fyuoteffenfa. äftutta ennenfuin ne fitte uöfotaan, on 
fe totutettatoa pfytä êCfäffi pienofaifia toetaan, fuin fana 
on pojitlenfa. jämä luonnistuu feuraatoalla tatoalla.

Saltoofuffo pibetään 1 talji 2 päitoää a^taaéfa ja fty» 
toäöfä toafuSfa eli fopaSfa, jofa on tauboilla peitetty. SJionta 
fertaa päitoäSfä fe otetaan uloö ja pannaan fanafyäffiin 
ruofaa faamaan. •3'cnafuna feuraamaita päitoänä annetaan 
fen feuraan pari folme fananpoifaa, jotfa jo otoat jotenfin 
Karttuneita, futat fiitoiéfä ja fyännäSfä; nämät jätetään fen 
tuoffe ja fitte ne faifin toiebään fanafjäffiin ruofittatoiffi. 
3o8 ei fapuuni färfi näitä nuoria fanoja, eroitetaan ne toi» 
fistanfa ja »a$ta pari päitoää jätfeen pannaan jofo famat 
fananpojat taiffa muita fen tuo fiifyen pimeään toafuun. 
•3o8 näin tefybään monta fertaa päitoäöfä ja joitafuita päi» 
toiä peräffäin, tottuu faftoofuffo olemaan ty|be$fä fafjben 
talji tointen fananpojan fanSfa. SBäfyitellen lifätään niiben 
tnfua. @e fofjtelee tutoffaita tyStätoällifeSti famoin fuin en» 
tifiäfin, ja fun fe niitä noin on ftybämeenfä futfenut 7 tafji 
8 fappaletta, tooipi pelfäämättä fen juostaan uSfoa ufeam» 
piafin. Ufein tutee tämmöinen fuffo oifein tylpeäffi ja fa» 
teeffi ie tr aé taan ja näyttää oleman fitä enemmän Ismillään, 
tuta ufeampia Ijotljotaifia fen hoitoon uSfotaan. ko$f’ei faS» 
»ottajan toeltoollifuuffia ote niin Ijuofea täyttää, menetoät 
enfi päi»ät Ijartooin ilman pienittä tapaturmitta; monasti 
fiinä pari fananpoifaa faa furmanfa, tutee muferretuffi, 
mutta tästä IjuonoSta atuSta ei ole fäifäfyttyminen, fiitä niin 
ei tyleifeen ufeampia fertoja tapafjbu. 3ciitä faa mtyöS 
enemmän toältettyffi, futa »ointaffaampia fananpoifia enfin 
antaa faltoofufolle feuraffi. 3oS ne jo o»at peltopfyiben 
tafji rasstaibeit fofoifia, tooitoat ne färfiä joutafuita nofan» 
tofauffia tal)i potfaifemifia ja otoat »ä^emmitt tufefjtumiS» 
toaaran ataifia, joé fapuuni niiben päälle astuit tafyi liian 
fömpetösti mafaamaan ajettuu, ©antanlaifella Ijarjoittamifella 
»oibaan tatoaöifetfin fufot faaba mieltymään fananpoifaitt 
joljbattamifeen. -3o§ fapuunit ja fufot ferta otoat jiifyen 
opetettuja, ptyftjtoät ne fofo ifänfä fiil;ett fopitoina eitoätfä
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milloinfaan fplläSty. 3oSfo niiben tätytypfin ufeita fuufau» 
fta, efim. taiteetta, olla joutilaina, niin ne einoät fuinlaatt 
feuraatoana fetoännä ole taitamattomia, ja forfeintaan pari 
päitoää eljfä tartoitfee uuhestaan afiata muistuttaa, niin 
otoat ne taaS täpftn oppineita toirfaanfa.

SBaiffei lana pullaan joutuififaan, on fuitenfin fafft 
etua lananpoilain faSroattamifeSta lapuunien feuraSfa. ©n= 
fifftfin ei jääbä niitä munia toaille, jotta lana munift fillä 
ajalla, jofa on poifafien hoitoon uljrattatoa. SToifeffi taaS 
fattuu ufeiittin, että fanat, toaiffa niillä Ijoito on toimena, 
pien pian jälleen faatoat fyalun rutoeta munimaan; täsfä 
tapaulfeSfa ne luoputoat poifafiötonfa, ennenfuin nämät otoat 
tylläfft toaurastuneet toimeen tullaffeen ilman emänfä lioi» 
toa, fun fitätoaStoin fapuuni ei ennen fyplfää faStoattejanfa, 
fuin ne itfe fen jättätoät.
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^ attanp o ifa in  lihotus.

3oS tallotaan fananpoifia libatoifft faaba, otetaan ne 
fuufauben fuluttua emän feuraSta ja pannaan Ralfiin, join» 
moifeSta tuonnempana puhumme, 3oS niitä on fotme luu» 
fautta niin fpötetty, fuin tartoitfee, otoat ne melfoifen tur» 
peitä ja mafjetaan niiétä ntarffa ja puolitoistafin.

©e ainoa ravintoaine, jofa täfyän lipotuffeen täpbelli» 
feöti fopii, otoat jptoänlefeet eti Hiivit ja perunat. 9iämät 
otoat fefä tertoeeHifintä että te^offainta ruofaa. Jäätä ruo» 
aSta ja muuten fopitoaSta pitämifeStä tulee fananpoifain 
lifya erinomaifen oitoallista ja aina parempaa fuin niiben, 
joita ainoastaan fanatarljaSfa on elätetty.

giljotuS tapahtuu feuraatoalla tatoalla. 3ofa päitoä 
teljbään pöperöä lefeistä ja perunoista, 1 '/'h fappaa fumpia» 
fin, 50 fananpojalie. ^öperöntäärä jaetaan loimeen ofaan 
ja fpötetään loimen erän funafin päitoänä: feKo 6 aamulla, 
puolipäitoän aitaan fefä 5:n ja 6:n toälillä illalla. Jän» 
lainen ruota fopii futtenfin ainoastaan 1—4 fuufautta nuo» 
remmille fananpojilte ja finä aitana, fuin niitä fyäfisfä pi» 
betään. Samu» ja puolipäitoä»aterian jälteen fuljetaan ne 
fofonaifeffi tunniffi pimeefen ja ilta»aterian perästä jätetään 
ne pimeyteen feuraawaan aamuun faaffa. JarfaSti ontoaa»



riinotettava fitä fääntöä, etfeivät faa ruofaanfa ennen tuin 
tunnin tututtua Ijeräämifen ajasta. Jatvetta annetaan nii= 
ben nuttua fauvemmin ja lähennetään ruofa»aifoja enemmän 
lyhteen. <Se paiffa, joSfa niitä pibetään, ei faa otta liian 
foStea eitä liian viileä, ja on talvetta väljän lämmitettävä.

jättien tulee otta petäjäpuusta ja feifoa noin 4 tuu
maa torfeitta jaloitta fefä lattian otta nelitafjoifista, fileistä, 
tuuman tevtyifiStä ja pf)tä fautcaffi toifistaan afetetuista fä» 
teistä, niin että fonnat enimmäffi ofaa pääfevät putoamaan 
niiben välitfe. «Seinät eivät faa otta fäteistä eli piirroista, 
vaan tefytäföön ne lauhoista, niin että fufin fananpoifa tu» 
tee varfin futjetuffi fifään. §äfiu fatteefft pannaan para» 
fyiten farfeata liinafangaSta, jotta niin patjo ilmaa fuin 
fuinfin finne pääfee. @tu» ja tafapuotetta pitää otta ovi 
tafyi tuttffu, että tjäfit tulevat aivan pimeiffi, niinfuin tylem» 
pänä määrättiin. Oveen laitetusta reiästä faattaa fanan» 
poifa pistää utoS päänfä fpöbeSfään.

kuntin ofaSton ptjtä fananpoifaa varten pitää otta 8 
tuumaa leveä, l '/2 jalfaa pitfä ja 1 jalfaa forfea, ja jo» 
faifeSfa IjäfiSfä Voi otta 10 ja 15:fin ofaStoa; 4 tafji 5 
femmoista Ijäffiä fopii afettaa pääfleffäin. Ulfopuolette fen 
reiän alle, josta fananpoifa päänfä ulos pistää, afetetaan 
fapea purtilo eti taufato pitfin Ijäffien reunoja, ©e on ja» 
ettuna taiteen ofaan, joista toinen on vettä varten, jota 
jofa päivä muutetaan, ja toifeSfa, fuuremmaSfa, on ruofa. 
kuntin Ijäfin alle Ityfätään lauta, jonfa päälle fonta putoo. 
Jäm ä lauta pudistetaan jofa aamu ja fyäfit pestään fifättä 
aina viiton päästä. §äffien pitää feifoa lämpimällä ja pi» 
meättä paifalla.

Rattain rnofa.
kefijttömäsfä titaSfa, joS nimittäin voimme ajatella 

tavallisten fanaimme joSfafin niin elävän, on niiben ruo* 
fana tyt;tä paljon rnabot ja Ijtyönteifet fuin faSvinfiemenetfin. 
kotieläiminä ruofitaan niitä pääafiaflifeSti puutarhasta ja
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fyöfiStä faatamitta jäämtöffittä, hebelmänruupuitta, jymänle* 
feittä ja ohritta. 2Siimmeffi*mainitut otoat niille mieluifim* 
pia, ja niitä annetaan felä raa’altanfa että rouhittuina tahi 
fiehautettuina mebeSfä; fiitä lanat munhoat ertnomaifen ifo* 
ja munia.

©elroän faamifelfi fiitä, mifä ruolinto, raaoitlalo mai 
liehautetuiöa eli ryöpätyillä ohritta, olifi halmempi ja ebul* 
lifempi, ott monta toetusta tehty, ia ne fieltäneet la* 
nain fyömän ryöpättyjä enemmän tuin ryöppäämättömiä 
ohria. Sun 8 nautaa tuimia ohria ryöpättiin, tuti 20 nau* 
laa* käittä fyötettiin 7 lanaa ja 1 lulloa, jotta päimäSfä 
tamattifeSti föimät 2 nautaa tuimia ohria, mutta jotfa ei* 
mät nauttineet enempää fuin 3 naulaa ryöpättyjä. 3oS fiis 
fanoja ruofitaan ryypätyittä ohritta tuimain afemeSta, fääS* 
tyy hyvästi 2/s foto tarpeesta.

Jämä foetuS antoi aihetta luettelemaan muitafin toit* 
jalajeja, joita fananruoaffi täytetään. Sun 8 naulaa fau* 
roja mebeSfä fiehautettiin, tuli 14 naulaa, mutta ne fyötiin 
famaSfa ajaSfa niin radaltaan fuin ryöpättyinäfin.

8 naulasta maisfia faatiin ryöpättyä 26 nautaa. 3ofu 
määrä fanoja, jolle tamattifeSti jofa päimä meni 4 naulaa 
raatoja ntaisfinjymiä, f ai fyttänfä 7 naulasta ryöpättyjä. 
9?yöppäyffeStä oli fiiS täSfä tapauffeSfa fuuri fääStö.

8 naulasta rufiita faatiin ryöpättyä 30 naulaa. SoSfa 
fanat mitä hatuffaimmin fyömät ryöpättyjä rufiinjymiä, me* 
nee fummaSfafin tapauffeSfa yhtä paljo, famoin fuin laita 
on faurain.

Ryöpättyä tuli 8 tattarinaulaSta 28 naulaa. Jöaiffa 
tattarit näin melfoifeSti turpoomat, ei täSfäfään ole moittoa 
obottamiSta, fittä fanat mähitetten tottumat fyömään ne 28 
naulaa ryöpättyjä jyroäftä yhtä pian fuin 8 naulaa tuimia.

SBarfinaiSta moittoa tulee fiiS ryöppäämifettä ainoaS* 
taan ohrista ja maiSfiSta.

Mainittujen fofeiben mutaan on tilaifuuS malita fe 
ruofintotapa, jofa eri paiffafunniSfa moi fäybä hafoimmin 
ja fomeljaimmin. ©imumennen mainittafoon, että maiSfin* 
miljelys fanain ruoffimifefft on hytoin hh t̂yfää ja ufeim* 
miten mähiSfä talouffiSfa tulee hymäSti maffetuffi. Jofitt 
faattaa fanoja mälistä ruoffia perunoittafin, mutta joS ne 
niitä faamat paljon ja ufein, niin älföön fananhoiboSfa
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tuurta menestystä obotettafo. perunat eitoät ole luonnon» 
mutaista linnunruofaa, joSfo niitä ofaffi fätytetäänfin liljo» 
tuffeSfa. SihotuS ei ote enfinfään luonnonmiifaista.

äBälimiten toirftötääJfenfä fanoja, joitta ei ole ruoho= 
fenttiä toarana, pitää niille antaa jofu määrä totyantafaS» 
toeja. ©alaatia ja ruohoja ne toatytelun touofft haluavat 
ja niistä on toafituifinta vaifutusta ^toään tooimifeen. 
SDtyööfin työtoät ne haluffaaSti jäännöffiä työfistä, etenfin 
li^aa, jota ne fefä raafana että feitettynä hatun perästä ho» 
taifetoat, jonfa touoffi moni fananhoibon»harjoittaja 9?anS» 
faSfa taltoella fijöttää fanafarjallenfa pieneffi haffaittua fei» 
tettyä itfeStään fuolleiben eläinten lihaa. kaStemabot ja 
hpönteiStoufat oroat fanain haluruofia, ja turtloita ne niin 
ahnehtitoat, että työtoät itfenfä fipeäfft, joS niitä faatoat 
niin paljon fuin tahtotoat. SOiimmoinen halu niillä on li» 
haan, tooi nähbä, fun niiben eteen heittää äSfen fuoreSta 
lähteneitä toarpufettpoifafia; ne nielafewat ne filmänräpätyf» 
feSfä fartooineen päivineen.

OoS fana pibetään fuljettuna, tartoitfee fe päitoäffeen 
lähes 3 jutnprua eliffä touobeSfa 17 a. 18 fappaa ohria; 
mutta joS fe ulfona fätoelee farjapibaSfa tahi puutarhana, 
tooicaan afianhaarain mufaan lufea fääStytoäffi ih  tahi V2 
fanottua määrää, ©opitoa fäästöfeino on mpöS ohrista 
tahi jptoiStä piimättään ja toebeStä tel;bä puuroa eli pöpereä.
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SDfafofuopat.
Niinfuin äSfen mainittiin, omat fanat hyönteisten ftyö* 

jiä lintuja, ja miSfä ne eitoät itfe tooi femmo.ista ftyötätDää 
hafea febolta tal)i pilkasta, pitää niille fitä feinoffaaSti 
Jjanffia. ipuofeimmin tapahtuu fe fiten, että laitetaan ma* 
tofuoppa, joSfa fifiytyy yyönteifxä, jotfa fanain ruofana 
ebistäioät fanain termeittä, fiifyoittaftat ruofafyalua, enentä* 
toät munimista ja fääSttyttätoät jtyftäruofaa. Sftatofuoppa 
laitetaan feuraatoalla tatoalla. ©nfin faimetaan fuoppa, jonfa 
me ntyt, tooibaffemme fitte laSfea, mitä fe maffaa, oletamme 3 
jalfaa ftytoäffi, 3 jalfaa letoeäffi ja 9 jalfaa pitfäffi. $olj* 
Jan pitää olla fitoitettty tafyi fotoaan furtoottu; ympärille 
pannaan feinät, toäljän maata forfeammat, ja ne peitetään



falffilaaStilla fefä filitetään etfeimät îjönteifet
moi föntpiä pois. 3)̂ beSfä pitfäpuoleSfa tulee olla omi, 
josta fuoppaatt päästään matofia ottamaan. kuopan päälle 
laitetaan fatoS lauhoista talji oljista, lepäämä neljällä ly* 
hyellä paalulla, fiöä fylmyys ja fabe fuureSti eStämät 
hyönteisten fe f̂eymiStä. kuopan fifuSta laitetaan näin: 

l:fft hienoja ruiSolfi*filppuja lh  jalfaa paffuun pöh* 
jatle (IV 2 leimisfää);

2:ffi niiben päälle tuumaa paffu ferroS fefoittamatonta 
hemoSfontaa;

3:ffi tuuman patfuinen multaferroS;
4:fft ô ut ferroS merta, lihanjätteitä tahi fifatmyffiä 

teurastetuista eläimistä;
5:ffi mielä ferran päälle yllämainittuja aineita fatnaSfa 

järjesty f f eSfä.
kuopan tefo ja ĥ ito maatii tarffuutta. 5ftiitä aineita, 

jotfa fiihen pannaan, ei faa pafata fomaan päälletyffin; il* 
man pitää päästä niihin. 3oS liian paljon merta faabe* 
taan, tulee fifuStuS ylen märäfft ja hyönteifet jofo fuole* 
mat taiffa eimät mahmiStu; fifään pääfemä meft tefee fa* 
maa haittaa, kylmältä ja erittäinfin huurteelta pitää 
fuoppaa tarfoin fuojeöa olfifatteella tahi if f tinoilla, itään* 
fuin taimilamoisfa.

kustannus femmoifeSta matofuopaSta on erilainen eri 
olojen mutaan. Maalla, miSfä fuurempaa maanmiljelystä 
harjoitetaan, fopii fuopantefo toimittaa joutilaampaan ai* 
faan muotta ja työfuStannuffet fiis lufea jof|eettfin halmoiffi; 
tun lifäffi niillä aineilla, jotfa fuoppaan fefoitetaan, myös* 
fin ijomntalla maatilalla on mähempi raha*armo, moipi fuS* 
tannuffen lufea mähäpätöifeffi. Mutta joS ajattelemme f a* 
nanhoitoa yffiStään faupungisfa tal;i fen
lähiSiöSfä, omat fuétammffet luettamat fuuremmiffi, ja täsfä 
me ne lastemme mitä forfeimpain hintain mutaan.

kustannus faimuuSta ja ympärysmuurauffesta, johon 
menee muutama toltti lautoja ja joitafuita päimätöitä, tulee 
olemaan fulunfi yhbellä terralla, ja fen moi teybä enemmän 
tahi mähemmätt fääStämäSti, mutta fiihen pannusta pää* 
omasta on niin mähäinen muotuinen forfo, että fitä tuetin 
tarmitfee lastuun ottaa. Matojen fiittämifen aitteffet, joita 
aifamäliin täytyy uubistaa ja jotfa ebellenfä tulemat olemaan



ofyrain formaitffena, omat fitä mastoin armoffaammat; en* 
fimmäifen täytöffcxt faanee lufea feuraamaifeffi:

3 leimisfää rufiinfilppuja å 50 penniä * 1: 50.
2 fuormaa h^^Sfontaa å 50 penniä . • 1: —
2 fuoxmaa multaa ä 50 penniä . . . .  1: — 
meri, teuraStuSjätteet ty. m................  — 75.

Summa Sm. 4: 25.
Matofuoppa peitetään, etfeimät fanat faa fiinä fuopu* 

telia. Sefoaineffet rupeamat pian mätänemääu ja niisfä 
näftyty piaufin fuuri jouffo tonttia, jotfa enimmiten omat 
miljeriäifiä ta î finertämiä. 9Je faSmamat joutuifaSti, tun* 
neS tulemat rufiin* ta î ohranjtymän fofoiftffi, ja fifältämät 
filloin maitomaista, ramitfemaa nestettä. Sanat niitä ftyö* 
mät marfin IjatuffaaSti. kefäifeeit aitaan fê feytymät ton* 
fat tätybellifeSti 8 tafyi 9 päimäSfä. kuopaSfa olemat fefo* 
aineffet näffymät filloin pöperöififfi, jofa on fen merffi, että 
toufat omat nauttineet mätänemifeSfä ftynttyneen nesteen* 
Silloin on aifa antaa toufat ftyötämiffi.

Sanat ruofitaan fa^beSti päimäSfä. kuopan omi ama* 
taan ja lapiolla miSfataan ulos noin faffi fen mertaa, mitä 
faneille ol)ria annettaifiin, fillä touffain feaSfa on mäbän* 
neitä fefoaineffia. kanat tulemat paifalle jofa atriafjet* 
feffi, ja fe tobistaa, fuinfa fuureSfa armoSfa ne tätä ruo* 
faa pitämät. SceljäSfä luobisfa tonttia on tarpeeffi ruofaa 
tyljbelle fanaile muorofaubeSfa; joS niitä enemmän annetaan, 
tulee fe lifjotuffeffi ja muniminen mähenttyty. kafybeffan 
päimän maniaa fananpoifaa fopii jo rumeta tontilla eläts 
tämään.

Samoin fuin faSmitfin elämät ja fehfeytytt)ät toufat 
femmoifiefa faafuisfa eti fjötyrtyisfä, olifimat turmioffi, 
jopa fuotemaffifin muille olennoille. 9foin 12—15 päimän 
perästä alfamat ne muuttua foteroifft; ne fomettumat, tel* 
laetumat enfin päistä ja fitte feSfeltäfin; mutta tämmöifi* 
nätin omat ne fanain mielestä Ijerffua.

koteroita moi faumatt fäiltyttää pahentumatta, joS ne 
pibetään atyaifeSfa lämmöSfä, ja mtyöSfin panna talteen 
taimen marafft. SKutta fopiipa talmiSaifaanfin taittaa ma* 
tofuoppia, joS faabaan ne lämpiminä ja paffafelta marjet* 
tuiua pibettyiffi.
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Matofuoppain paljous ja fuuruuS fotoitetaan tie tyt 
fen mutaan, fuinfa laajanlaatuinen fananfaStoatuS on. 9)1 
iämainitun fuuruifeSta fuopaSta arvataan faatatoan noin 
33 tappaa touffia, jotfa riittävät yijben päitoän ruoaffi 
3,000 fanalle; ja tämän mutaan tooi laSfea, fuinfa monta 
ja fuinfa fuuria tuoppia tarttritfee olla, että tyhjennettyjä 
tuoppia uuhestaan laitettaeSfa aina on ttarana muutamia, 
joiSfa pn riittävä määrä tonttia.

3?apa on hh în fopttoaa ja ebuöiSta matofuoppiin, ja 
tooipi tötelä löytyä paljo muutatin, efirn. pilaantuneita jy* 
xvxä ja jauhoja, maiSfin*otfia y. m., jotfa faattatoat olla 
tehoffaita fefoituSaineita.

Siiistä lastuista, joita ebellä*mainituista fanain ra* 
tinnto*ainetten fustannuffista ftoibaan tehbä, havaitaan, 
että, toaiffa ohrilla ruoffieSfaan foettaa olla fäästeliäsfin, 
matofuopat fuitenfin tuleroat melfoista Ijatoemmiffi, ja pi* 
täifi näiben, fun hitoin haetaan, faöiimpina tmljattmofina 
fääStyttää ainafin 200 profenttia.
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StJjan fyö tti).

Muuan toinen fanain ruofintotapa on fuolleiben eläins 
ten Iidalla fyöttäminen. Jarmoin tätä täytetään tarfoitut* 
fenmufaifimmaffi hyöbyffi, nimittäin lamtaffi ta î fifain 
ruoaffi, mutta toielä paremmin f e fopii fanain ruoaffi, 
niinfuin eräs 400 taitan olleSfa vuonna 1846 tehty foetuS 
on näyttänyt, kana tarnutfee jofa päitoä lihaa painon 
mutaan faman toerran fuin ohria tahi tonttia, kuolleet 
eläimet arrcoStellaan tatoatlifeSti nahan yinnan mutaan; 
ufein ei naftaa maalla faa myöbyffi ja lifäffi tulee fitte 
raabon fuoppaamifen tuStannuS. kanattruofana ei fiis lilja 
tule maffamaan enempää fuin mitä ruoan laittamifeen 
menee. ÖoS efimerfifft otetaan fuollut yeroouen, painaa fe 
feSfimäärin 700 naulaa; fen liha on raSfaampi fuin härän, 
tähteitä tulee toähempi; ainoastaan luuofia ei tooi lufuun 
ottaa, mutta ne oraat taaS yyöbytlifiä matofuopan laittami* 
feSfa. kuolleesta yetoofeSta, josta muuten ei ole hyötyä, 
tooipi fiis faaba 700 naulaa lihaa ruoaffi fanoille ja fen 
artoo toaStaa noin 60 tappaa ohria tabi 30 marffaa. 3oS
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faattaifi ottaa femmoista liljaa aina faatamaffi, niin moifi 
lufea, että 3,000 fanaa, jotfa päimäSfä tarmitfemat 375 
naulaa ruofaa, ei tnaffaifi mitään ruofa*aineen puolesta, 
mutta antaijt enemmän fuin 18,000 tiua munia eli toä* 
hintäänfin yl;tä monen eli 18,000 marfan ebeStä. 3oS 
tästä luetaan pois fuStannuffet fanain ostosta ja niiben 
holljouffeSta ylipäin (fatfo fifääntulojen laSfuja tuonnein* 
pana), tulee jäljellä olema moitto aina tobellifeffi riffauben 
lä̂ teeffi*

3iylfemifeStä ja liljan feittämifeStä olemat fuStannuffet 
tulemat fotoin formatuiffi fillä raSmalla, jofa faabaan. 8i* 
haa feittämään on fentähben feljoittaminen, niin liioin raS* 
loan faantia toarten, fuin myös fen muoffi, että eStettäifiin 
fuoHeiSfa eläimisfä oHeiben tautien, efim. pernataubin, tart* 
tumista taitoihin. 9?äfä* eli pääntautisten hamosten pääSfä 
olemaa märfäfinaa fyömät fanat, hanhet, falfhmat y. m. 
ilman mitään maljingollifia feurauffia. MyöSfin fyömät fa* 
nat huofeammiit feitettyä lihaa; fana faa helposti liljanfäi* 
feet riffi, jota mastoin falffuna joSfuS faattaa tufeljtua, fun 
ne furffuuit juuttuvat. pienennetyt ja feitetyt luut 
omat myös oivallista fananruofca; ne fiihoittatoat muni* 
maan ja ebiStämät ruoan fulamista. 3oS mefiljauteeSfa 
feitetyt lihat pieneffi hafa^ na pannaan umpihenfififfi ful* 
jettuihin ja fipfillä päällystettyihin aStioiyin, moifcaan fa* 
tunnaifia liifamoroja hh^M f auman fäilyttää tulemalta 
tarmetta marten.

kuullaan eljfä pahan maun tuleman niiben fanain li* 
h aan ja muniin, joita on mahoilla ja lihalla ruofittu, mutta 
niin ei ole enfinfääit laita; päin mastoin tulemat molemmat 
hymin mauffaita ja tuntijat pitämät niitä paljoa parempina 
fuin jymitlä elätettyjen fanain lihaa ja munia. Siämät ra* 
mintoaineet omat moimaffaita ja tefemät fananlihan hienoffi 
ja hymänmafuifeffi, fuitenfin yhtä hytoin fuin ohraruofafin 
pyfyttäen fen lihan omituifen maun; raSma tulee mähän 
löyhempää, mutta fuitenfin yhtä htytoää.

Ruttojen falroamtnen.
kulfojen fattoaminen eli !uotyitfeminen tartoittaa niiben 

fî att tetemiStä ragmaifemmaffi ja paremmafjt. ©e toimi»
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tetoort fyffyttä tatji feväättä, fittä fefätlä Raatoa helposti 
fäy vihoihin. iMifuufautinen fuffo on fopiva falvetta* 
vaffi. Siihen tarvitaan ainoastaan terävä veitfi ja neuta 
hyvin vaffitun langan faitSfa. SeiffauS !äh feuraavatta 
tavatta:

2Ipurt panee fufon feljätteen, pään alhaalle taapäin, 
että fifuffet nojaavat rintaa foljben eivätfä Vahingoibu 
veitsestä, jotta maha aufi teilataan; peräpuoli pibetään leif* 
taajaan päin, oifea reifi pitfin ruumista ja vafen vähän 
taapäiit, niin että vafen puoli, johon teiffaué tehbään, on 
ilman estettä efisfä. ©yvimmättä foljbalta tättä puolen 
nyfitään höyhenet pois ja fitte teilataan mahaan reifä; niin 
fuuri, että fiitä formi fifään mahtuu. SMifainta on teittä» 
ufjen teon hetteitä vähän toljottaa tätä puolta, että fifäls 
myffet menifivät aleinmatfi ja leittaaja olifi varma fiitä, 
etfei Veitfi tävifi fifugfalvoiljtn. -öoS jotatin fifälmyf» 
fistä tahtoifi tunteutua uloS reiästä, painaa leittaaja fitä 
tafaifin, pistää etuformenfa mahalouttoon ja tunnustelee 
fittä munuaisten fohbalta vähän vafemmalle päin feSfit» 
linjasta. Jäällä tuntuu vähäifen pavun totoinen fileä top» 
pate, jota on löyhättään fiini; fen tempaifee tuohitfija pois 
ja ottaa uloS. ©ainoin hän tefee toifeufin papujen fanSfa, 
jofa on ebeflifen viereSfä oifeatta puolen feSfulinjaa. kun 
tämä on tehtynä, liitetään häa®^1 reunat ytjteen muuta» 
mitta neulanveboitta, ja niin on leiffauS fuoritettu. kufon 
hoitaminen fen jälteen on fiinä, että fitä pibetään foljtuutti» 
fen lämpimäsfä paifaöfa, joSfa fittä ei ole titaifuutta myt» 
iertää tahi tyljnhttää vatfaanfo, ja että fitte annetaan voi» 
mallista ruofoa, efim. litjaliemeSfä fiefjautettuja ohria taiffa 
viinisfä tahi olueSfa feitettyä leipää, mutta ei niin paljoa, 
että fe fiitä päihtyy, taittopa Veteen fefoitettuja jauhoja ja 
lefeitä h- nt. f.

knofjitfemifetta voipi fauaStafin tefjbä fuohiloSfanon 
eli pularbiit. SBaiffa tämmöinen leiffoaminen on paljoa 
helpompi tuin fufon fnohitfeminen, on fe fuitenfin väljent* 
män yleifeSti tunnettu ja täytetty, ©en tarfoituffena on 
fanaSfa hävittää munantefoa ja ebistyttää lihotusta, kana 
fuoljitaan fen munafarjan poiSottamifetta; raffofuonen pois» 
leiffouS ei ole tarpeellista jo tefifi leiffauStoimen roaaratti» 
fefft. kanan munaforjat ovat fafft pientä ympyriäistä
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fappaletta, yleistettyinä fiteeltä, ja näyttävät oletoan toi» 
fiinfa fiinitetyt. Mäntät fappaleet otoat feltaifenvoipaa, 
jotenfin fovaa nauhamaista lutomaa. SeSfellä futafiti mu* 
nafarjaa on faljufylfinen totoi. Dee otoat tafapuolen ylt» 
puolella erään toatfan*alaifen nyppylän fohbalta. CeiffauS 
toimitetaan fiten, että enfin nyfitään pois höyhenet hännän 
ja nyppylän toäliltä, fitte tcifataan poiffipäinen haatoa nyp* 
pytän juureen ja tästä reiästä otetaan utoS äsfenmainitut 
fellertätoät fappaleet fittä tatoalla, että ne eroitetaan perä* 
luusta, fiepataan altapäin fiini pienellä rautafoufulla ja ir* 
voitetaan nyppylästä, jonfa ytjteybeSfä ne otoat. 9iäin faiffi 
tehtyä ei tartoita muuta fuin haatoan fiini*ompelemifeffi 
pari pistosta tatoallifelta tahi Väärällä neulalla ja hienolla 
langalla, kanoja fopii fuotjita toljtä hPtoin fnumimpana fe- 
fäpäitoänä fuin fylmimmättä taltoipaffafella; mutta foSfa 
linnut, famoin fuin faiffi toalfolihaifet eläimet, helposti jous 
tuioat h âtoantoihoihin, pitää päälle panna fantoerttiöljyifiä 
fääreitä, ebeS paritin; ufein ei teljbä muuta fuin tooibellaan 
haatoa öljyllä. kuohilaSfana munii yhä ebellenfä, joS toain 
munat jo ennen otoat muoboStuneet, mutta uufia ei muos 
boStu. ©nnen munain muoboStumiSta faltoettu nuori fana 
ei miltoinfaan muni.
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©atiuofuffojcn, fuoljilasfanain ja mutten 
fanain liljotuS.

Sihotettatoiffi toalitaan 5— 6 fuufauben toanhoja fuf» 
f o ja ja fanoja fefä toielä munimattomia fanoja; kefä* ja 
^einäfuilta fyntyneet fopivat lihotettatoiffi SOiarraSfuuSfa, 
ja ©tofuuSfa fyntyneet roaSta JammifuuSfa. -öoS tätä ifää 
tarfalla »aarilla pibetään, lihotoat ne joutufammin, faa* 
vat hyn>in Valfoifen rasvan ja ihon fefä aivan hienon lihan.

SRyöSfin valitaan fyöttöfanat niiben jalfain värin mu* 
faan. keltajalfaifista fanoista ei tule niin valfolihaifia ja 
toalfo4hoifia fuohilaSfanoja fuin muStajalfaifiSta. SOiyöSfin 
Vanhoja fanoja fopii lihottaa, mutta fen niitä ostaa fuu* 
ruuben täljben, olifi tyytyväifempi aivan pieniin, fiHä li* 
havimmaitfin vanhan fanan liha on fotoaa ja fitfeätä.



©amoin moibaan nuorta fuffoja lihottaa, mutta niiben 
tî a tulee aitta timiimpää ja fomempaa !uin fuohilaSfanain 
eli pulartien. Mutta toifelta puolen taaS poifafuffojen liha 
tobellafin en ntauffaampaa. sJ3arhaiEfi tulemat poifafufot 
ennen fuin omat paritelleet. Jämän eStämifeffi omat ne 6 
miifon iästä 2 fuufauben ifäätt pibettämät fofottanfa eril
lään faneilta.

Sapuunit, poifafanat ja pularbit lihotetaan famalla 
tamalla. Jätä marten pannaan ne häffeihin, joisfa on ufe* 
ampia ofaStoja, niin ahtaita, ett’eimät niisfä fääntymään 
pääfe. §äffien permannot omat tehtämät fäleistä, joiben 
mälifxStä raoista fonnat moimat alas pubota. kuhunfin 
ofaStoon on eri omi, josta fana moibaan ottaa uloS 
mistä faamaan.

©yöttöhäfit pitää afetettaman lämpöifeen ja pimeään 
paiffaan; joS ei pimeyttä muuten faaba, omat ne hty în 
peitettämät faifellaifilla maatteilla, ja fanain luoffe men* 
nään ainoastaan niiben fyöttämiStä ja hoitamista marten, 
ja fitäfin maan lyhtymaltealla. Joifet mapaina olemat fa* 
nat eimät faa lähestyä mangittuja, ett’ei näiben tee mieli 
uloS päästä. Jarfalia huolella on faiffi poistettama, jofa 
faattaa niiben lemollifuutta ja he®inmoimiSta häiritä; pa* 
raS olifi, joS ne aina moitaifiin pitää mafuulla. kuffoja 
älföön h f̂fiin fuljettafo yhteen fanain fanSfa, fittä fiitä fa* 
nat fämifimät lemottomiffi. SBaiffa fuohilaSfanoja fuinfaftn 
hymin pibettäifiin ja hoibettaifiin, eimät ne niin hhtoin nte* 
neStyifi, joS jofin fuffo joufoSfa olifi.

parasta liyotuS^ainetta omat farfeat hfrSfitt, maiSfin, 
tattarin, ohran ja f auran jauhot.

sJfäiStä jauhoista teljbään taifinaa, itään fuin leipoa 
rniSta marten, fuitenfin juurta tahi hiivaa fefaan panematta. 
Jaifitta ei faa nousta eifä h^ata on fentähben laitettama 
päimittäin. — Sun taifina ett manutettu ja fe miela on 
lämmintä, tehbään fiitä pieniä foffareita, jotfa omat pamnn 
mitotoifia, pittäffäitä, mähän paffuntpia feSfeltä ja päistä 
fuipoffaita, eimätfä ifompia fuin että fanan noffaan mah* 
tumat. sJiiillä fyöttäminen tapahtuu faffi fertaa päimäSfä, 
faffitoista tuntia mäliä, f. o. fello 6 aamulla ja fello 6 
illalla.
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9?uofittaeSfa otetaan maitoa laafeaan hippiin; ntiSfä et 
maitoa ole fyllin yalmalla faatamana, otetaan fen fijaan 
meteen fulatetuSta moista, ifyraSta tafyi raSroaSta laitettua 
feitoSta, maito la^i liemi lämmitetään mäl;än ja fiihen pan* 
naan niin monta jaufyofolfaretta, fuin fiinä f astuu.

gî otuffen toimittaja ottaa fäteenfä fupin faStettuine 
ja pet)mitettyine foffareineett, menee faualjäfeifte, istuutuu 
niiben ebnStaöe ja ottaa ulos yljben fanan erältään apattaaf* 
fettfa. Jämä tefybäan näin: apattaja panee fanan polmel* 
lenfa, pitelee fitä fiini mafemmalla fäbellään ja fäfimarrel* 
laan niin, etfei fe faa fiipiänfä räpistellä eifä jaloillaan 
pottia, tarttuu famaSfa mafemmalla fäbellään faulaan fefä, 
amaa peufalollaan ja etuformellaan noffaa, niin että fe aina 
on malmiina maStaanottamaau foffareita, jotfa fifään piS* 
tetään oifealla fäbellä ja painetaan furfunpoyjaan. Sana 
yrittää filloin fyeti nielaista ja filmänräpäyffeSfä on foffare 
nieltynä. -Jiäitä ajetaan fifään niin monta, että fupu tulee 
täyteen.

Säälistä fattitu, että ylen paffu tal;i pa&anmuotoinen 
foffare puuttuu furffuun fiini, fanatt yrittämättäfään fitä 
niellä; filloin armelentatta autetaan formella ja painetaan 
foffare furffuun, jonfa perästä fanalle annetaan maitoa tafyi 
lientä noin fen merran, fuin maytuifi päytinänfuoreen, ja 
tämä jälfimäinen feitto on ufeaSti fylläffi faamaan fuimuu* 
ben tä̂ ben furffuun istunutta foffaretta alaS, ilman formen 
amutta. -JJioni fana ei ollenfaan taybo jauyopalloja niellä. 
'JJiitä, jotfa eimät fitä yymällä tee, täytyy mäfifin pafottaa 
ja faiffi niiben nielemättömät foffareet formella alaS työn* 
tää. UfeaSti näfymät ne myös, miifon päimät täfyän me* 
nettelyyn fuoStuttuanfa, fyllästymän femmoifeen pahaan 
foytelemifeen, ja fiinä tapauffeSfa on ntyöS paffoa fäytettämä.

(Snnenfuiu fanaa apatetaan, pitää ettfitt foetella fen 
fupua. 3oS tämä on tyhjänä, on fe fen merffi, että fyöty 
ruofa on oifein fulanut; mutta joS fupu mielä ofaffi on 
täytettynä, tiebetään liian mafymaSti fyötetyffi, jonfa muoffi 
toifella erällä ajetaan mäfjetnpi määrä jauyopallofia.

Sävellä fitä aitaa, jolloin fanat tulemat tarpeetlifen li* 
yamiffi, ei niille jofa atriaffi anneta niin paljoa; fupu et 
enää faa fäybä niin täytetäifeffi, fillä ruoanl;alu fiiytyy aina 
fitä myöten fuin liyamuuS paifuu.
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kahben, forfeintaan folmen toiifon pääétä ovat fanat 
itiin tî atoia ja täybellifiä, fuin ne tulta tooitoat. Sotfut 
toalmistutoat pari päitoää aifaifemtnin. SHyöSfin faattaa 
apattamista pitentää pari päitoää, mutta ei fautoentmin, 
foSfapa fanat fetnmoifeSfa tapauffeSfa lihomifen fijaan jät* 
leen taifjtutoat ja toifjboin menehtywät.
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SJtunain ja Jjö^enten
kautoentman aifaa raittiina pyfymistä toarten otoat 

munat fäilytettätoät fuitoaSfa, ei ylen lämpimäsfä paifaSfa. 
aBiifaat emännät panetoat ne tatoatlifeSti filppttiyin tahi 
heiniin; mutta tämä fäilytystapa ei ote luotettatoa, fillä 
toähitellen tunfeutuu itma fuoren hienoista huofurei’iStä fi* 
fään ja toaifuttaa pahentumista. SBarminta on tooibetta 
munia öljyllä, teoilla, ihralla tahi talillafin, mutta munat 
oroat heti pphhittätoät fititoifft, fillä huofofet otoat niin hienoja, 
että toähinfin raSroamäärä ne täyttää, ja paffumpaan pan» 
tuna fe menifi fuoren lätoitfe ja tefifi muniin liifatnaun. 
3Jiufatoimmin ja huofeimmin teinään tämä raStoominen fi» 
anliha»famaralla. Munain peittäminen hieffaatt, fahajauhoi» 
hin tahi fuitoiin fiemeniin, efim. unifufan tahi pellatoan, ei 
ote toarfin niin tuotettatoaa. kalffitoebeSfä ne pyfytoät rait
tiina touofifauben. SitoiaStiaan, joSfa on 8—12 forttelia 
toettä, fefoitetaan toeteen 6 tahi 7 naulaa poltettua ja jau» 
hennettua falflia. @itte annetaan falfin painua pohjaan, 
futtneS toefi on aitoan firfaSta, ja tätä toettä fitte täytetään» 
fin. @itä faabetaan munilla täytettyyn ruuffutm, että tu» 
lee noin 5 tuumaa niiben päälle, jonfa perästä toielä toä» 
I;än falffia vihoitellaan ja ruuffu peitetään.

Sftuuan toinen tapa fautoan munia fäilyttää on fe, 
että otetaan toaan femmoisten fanain munia, jotfa eitoät ote 
fufon parisfa olleet. 9?e munat otoat fiityttämättömic ja 
pyfytoät hh^änä fautoemmin, fillä fifiön atfu fe aina en» 
fiffi otta pilaantuaffenfa.

höyhenet pitää, joS niiben on johonfin felpaaminen 
ja oifein notfeiffi tuleminen, nyfittämän heti linnun fuole» 
man jälfeeit, fun fe toielä on lämpimänä. @tt’eitoät fullof» 
fisfa ollen fuumenift, fuitoataan ne enfin leitoin=uunisfa ja



fäilytetään fitte fuittaSfa paifaSfa. 9iäin Valmistettuina fo> 
pivat ne (tytuin polStarintäytteeffi täyttää.
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Äattattt tfa .

kana tulee hytein 12 ja 15:!iu vuoben vanhaffi, mutta 
pääfee harvoin tähän itään, foSfa fe jofo faa jonfin fatun 
naifen furman taiffa, rnifä tavatlifinta on, teuarStetaan 
viibenneflä tahi fuubettnetla vuohellaan, jolloin fe (alfaa 
munimasta. fSaraS tämän fen tehtävän aita on toifena ja* 
folutantena vuonna, kauan täytyminen närään fiitä fan* 
nuffeSta, jonfa fe faa lyhyeefeit varpaafenfa, mutta jota nuo* 
rilla fanoitfa ei foSfaan ofe. siiäne8tä fefä muuten fofo 
afuSta ja höyhenistä eroittaa tottunut filrnä vanhan fanan 
nuoresta.

Rattain taubii
$leifet tunnuSmerfit fanan fairaubeSta ovat feuraa* 

vat: harja vaalenee, höyhenet fäyvät farljeiffi ja röyhiS* 
tyvät; fana fävelee hitaasti ja on atafufoifena. kullafin 
taubilla on fitä paitfi omat merffinfä.

1) eti fielifampaat. 9iavintoainetten puute ja 
veben lifaifuuS ovat melfein aina fyynä tähän fipuun, jo* 
hon erinomattainfin nuoret fanat joutuvat, ©en tunnus* 
merfit ovat feuraavat: ruofahatu puuttuu, fana on furulli* 
fen näföifenä, fen ääni on fäheä; fe pitää ufein noffaanfa 
aufi, ifäänfuin olifi vaifea hen8'(tää; fe ravistelee ufein 
päätänfä, juuri fuin fitä aiVaStuttaifi; fieleltä näfyy fet* 
täistä räättää ja fielenfärfeen tulee vaafea farvimaineit 
nahfa. Jäm ä nahfa on neulalla tahi fynäveitfellä varo* 
vaSti pois otettava ja haava fen perästä pestävä etifalla 
fefä voibeltava tuoreella Voilla, ©itten pibetään fana 
monta päivää fifäänfuljettuna ja ruofitaan ainoastaan foS* 
tutetuiöa lefeiflä eti flii|eillä.

2) SSatfuri. Jäljän on fyynä fiifa paljo vetistä ruo* 
faa. $arannuSfeinoja ovat feitetyt herneet, feitetyt ohrat 
tahi viiniin faStettu leipä. 3oS fairautta fuitenfin feStää,
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niin annetaan jofu määrä fauttafnffa* (famonti(It«) teetä 
lämpimän viinin fauSfa.

3) lltitmeljbtt  ̂ eli vatfanpaffo. ©e tulee tatoatlifeSti 
tiiatlifeSta fuitoaSta ja fiihoittavaSta ruoasta, efim. fau« 
roiSta ja IjampunfiemeuiStä. ©e huomataan fiitä, että 
tana alinomaa foettaa fontia. ©illoin faabetaan fen fifään 
yffi ta^i pari lufifalliSta puumöljyä. 3oS ei tauti fiitä pa= 
rannu, annetaan lanalle fifään jofu määrä toeteeit ohrafofe- 
rin fanSfa fetoitettua mannaa ja pannaan fett fyötäväffi 
toähän hhtoiu pieneffi haffailtua Vuohenfaatia (tactuca).

4) ^eratauti. Saifuttimia omat: lifaifuuS ja ylen 
paljo fontaa fauahuoiteeSfa. Junnusmerfit: ummehbuS, ala* 
fuloifuuS, hibaS fäynti, pään fallellaan-olo, lemoton uni, 
farheat höyhenet, riippaVa häntä, fuoputtelemattomuuS; pe* 
rän ympärille tefeytyy ajettuma. ^aranteita: ajettuina puh* 
faiStaan hytoin terävällä toeitfeflä, toistoa pnferretaatt for* 
metla uloS ja haatoa pestään fitte fuotanfefaifetta toebetlä, 
etifatta tahi toiinillä. Sun fana on paranemaan päin, pi= 
tää filfe antaa toahtoiStatoaa ja toirfistätoää ruofaa, niin* 
fuin ohrafurtoeita, ryöpättyjä rufiita ja falaatia.

5) f)$fä on fotoa tauti, kana ysfii fäheäSti, hengit* 
tää raSfaaSti ja henfifurffuun tulee paljotta pieniä punaifia 
matoja, joista fen tooi päästää ainoastaan fartoaista yr* 
teistä tehbyttä feitteellä.

6) Suitttmlo eti filjti tulee märfyybeStä. Jaitbiu pois® 
tamiSta toarten on fana muutettatoa fuiwaait ja lämpimään 
paiffaan. ©e tauti hatoaitaan jalfain fanfeubeSta ja ajet* 
tumifeSta.

7) jJtenänlMtoto näytäffen nesteen juoffemifeSfa fiera= 
mistä, kana toapifee ja uifuttaa, filmät himmenevät hint* 
menentiStään, ja fe pian fuolee. koSfa tämä tauti on tart* 
tuvaista, ovat fen tapaamat fanat heti muista eroitettavat. 
SämpimeSfä pitämättä ja hh®ättä vaatimifetta voipi ne 
eljfä pelastaa.

8) 9Jof!o. 9?mtmiS peittyy näpyistä eti rofoista, jotfa 
fovin huonontavat fanoja. Jännitin tauti on tarttuvaista, 
jonfatähben tämmöifetfin potilaat ovat terveistä fanoista 
erittään pibettävät. 'Jiiilte annetaan pieneffi hafattua futaa» 
tia ja vettä fefä fen feaSfa puuntutjfaa. Moffoja voibettaan 
fermalta tahi voitta.
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9) ©yityäläifet. fWiitä tutee ainoastaan liasta ja ne 
farfoitetaan pesten faipnamebellä, johon on fefoitettu pippu» 
ria, fuminoita tahi foiruohoja.

10) ^niittä eli futfafato. kaiffi linnut omat tämän 
jotamuotifen fairauben alaifta. i)Je näyttämät fittoin furui» 
fitta ja Kaljuilta; niiben dybenet otoat pörljöSfä ja ne ra» 
toistelevat itfeääu, että höyhenet fataifitoat, taifEa nyytete» 
toät niitä nofaltaan pois. 9?uoanhalu latoo ja mähämoi* 
maifet tuotetoat. Stättä ajoin omat fanat pibettämät länt» 
pimeSfä, niitä ei faa tiian marhaiit lasfea utoS, mutta pi» 
tää taaS aifaifiit ajaa fifään, etfei fylntä ja fostea itinä 
faifi mayingoittaa. parasta ruofaa fyttimifen aitana omat 
tyampunfientenet ja yirSfi.
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$anattt faénwtuffeéta olemat tulot.

kanatthoiboit atfamifeffi mäyäsfä mitaSfa on fiinä 
fyllä, että enft atuffi ostaa toiifi fanaa ja antaa niiben 
yautoa mitnanfa. hiistä 15 tahi 18 munasta, jotfa fufin 
fana hautoo, tutee ainafin 10 tahi 12 fananpoifaa. kuu» 
fauben päästä otetaan poifafet emältänfä ja pannaan faiffi 
tihotettotoiffi, fufiit eriffeen femtnoifeen häfftin, fuin ylem» 
pänä on feiitetty. kun niitä fiinä on pibetty 3 fuufautta 
ja fyötetty täSfä ebettä otetoan ofoituffen mutaan, on jofai- 
tteti fananpoifa nyt tihama fetpo fana, josta faupungin to» 
riita mielellään maffetaan 1 marfta ja enemntänfin.

9Je toiifi fanaa otoat noin 2 fuufaittena tahi hiufatt 
pitemmäsfä ajaSfa hantfineet 60 fananpoifaa, jotfa 4 tuu» 
lautta haimalta hoibettua antatoat tuloa 60 marffaa. kun 
fuitenfin jofainen fana, joS yteiupänä fetitettyä hoitotapaa 
muuten tarfaSti noubatetaan, aiman hymin hautoo neljä pe» 
fuSta muobeSfa, ou näistä miibeStä fanaSta muotuiSta tuloa 
240 marffaa, josta fummaSta ruofa» ja hoitofutuugit tie» 
tysti otoat pois luettatoat.

©euraamain tarfempain itumerotaSfujen mutaan, mitä 
fuStannuffia ja tuloja on 100 fanan fuuruifeSta fanafaSma» 
tuffeSta, moipt fomittamalla helposti tehbä lastuja ifomman 
tahi mähemmän tufumäärän futjteen.
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SuStannuffel enfiumtäifeötä ytöspanoöta;
100 toantjentpaa fanaa ä 2 m fa a .....................  200: —
100 pefää a 33 penniä ....................................  33: —

1 pata pernnain feittämietä toarten . . . .  5: —
1 faufalo taifinan tefoon . . . . . . . . .  2: —
1 pari [antoja...............................................  2: —

20 fanatjäffiä, fuéfatin 15 ofaStoa, k 6 mfaa . 120: —
1 hevonen ..................................................  250: —
1 ra ttaa t................................................100: —

2ftatofuoppain taittaminen ja faifettaifia toä*
hetnpiä futunfeja............... ...  500: -

Summa Sm  1,212: — 
Cttafaamme tafaijin luvuin htö8pano»fu8tannuffet 100 

fanaSta 1,300 marfaffi. Mäntän fuuruifen pääoman forfo 
on 6 prosentin mutaan 78 mfaa touobesfa. 3Jiutta taSte» 
faamme toietä.

SBuotuiiten fu$tannu8 fanain IjottamifeSta:
§uonehhhrh ....................................................250;
fjtjben fananfatfojan patffa ja ru o fa ...............250
iftuofa 100 hautoroatte fanatte..........................300
Sam. 1,000 fananpojatte.......................... ...  1,000
£alti hhbette tyetoofette.....................................  50
$etoofen ruofa................................................ 400
polttopuut....................................................120
pääoman forfo . • ......................................... 78
i)ffi patfottinen mtyömtétä toarten...................250
U toSteot............................................  , • • 100
Srtoaamattomia menoja . ..............................200

Summa Sm  2,998: — 
9frtofa on tääfä artoattu ainoastaan 1,000 fananpojatte, 

foéfa niitä 4,000, jotfa touotuifeéti elätetään, niin paljo 
toähitellen mtyöbään, että toaan tuhannen »oibaan artoata 
tyfjfaifaa oleman fanapitjagfa.

tananpoifain mtyöutt:
Niinfuin ptempänä [anottiin, hautoo ja fuorii fana 

netjä pefuöta touobeSfa ja futtafin terratta 15— 18 munasta. 
SOlntta faifftin niihin tapaturmiin fatfoen, jotfa faattatoat
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fananpoifta fotjbata, otettafaamme toaan, että Tutin fana ei 
anna ufeampaa fuin 10 poifaSta, niin faabaan:

Gmftmuiäinen pefuS 100 fanaa ja futtafiu 
10 fananpoifaa, jotfa 4 fuufauben perästä 
otoat lihotettuja nuoria fanoja ja maffa»
toat roäljintäänfitt......................... 1,< 00: —

Joitten pefuS, fantotn ............................... 1,000: —
kolmas pefuS, famotit..............................  1,000: —
Neljäs pefuS, famoin ............................... 1,000: -

©uinuta ©m. 4,000: —
9)l)teentoeto:

Jutoa männistä, hattoimtnan hinnan mufaan . 4,000: —
kaifft menot, forfetmman mutaan taSfein . . . 2,997: -
^uhbas tooitto...........................................©m. 1,001: —

5£äStä nähbään, että 1,000 mfaa on toäljin määrä, 
jota obottaa tooi, ja täsfä ei fuiteitfaan juuri jouffo munia, 
joita et haubota, mutta munitaan toätiajatla, ote tnfuutt 
otettuna, ©itä paitfi ei faa unhottaa feuraatoia etuifia 
feiffoja:

l:fft on hh'»i'i ufein fuSfafin pefuffeSfa enempi fuin 
i 10 fananpoifaa;

2:fft maffetaau fyötetyiStä fanoiSta ufein enemmän, 
efim. 1 ttt. 25 p, 1: 50 j» n. e.;

3:ffi on fuStannuS haut°toain fanain ruoasta täsfä 
laSfettuna ohriin fatfoen, joSfa fuitenfin faabaan paljon 
fäästhmään niitä neutooja toaariinottamafta, joita on annettu 
niiben ruoffimifeSta lihatta, faifetlaifitta tähteiltä j. m. f.;

4:ffi faattanee, hhbett fanainfatfojaspiiau ja hĥ Wt nipö» 
jän fijaatt, panna molempain toimet hhteen ia fäästää hh5 
bett hengen palffa ja ruofa;

5:fft pitäifi artoaamattomat fulut tooitatnan ottaa met« 
foista toäherantiffi, fun faiffi luultatoat fuStannuffet jo otoat 
erittäin pantuina;

6:ffi lienee monisfa paifoin liiallista pitää hetoosta au 
noaStaan toerraten hartooja taljt toähäpätöifiä fuormanfulje» 
tuffia toarten, ettei hionen tooi itfeänfä maffaa muutta 
ajotta; ja joS ei näin ote, niin toourauS ifompia fuormia 
toarten tutee paljoa haltoemmaffi.



©ääStötuäifhhbellä ja tointeffuubella, ilman »»äljitttäfään 
^aittaa fananfaS»»atuffett nteitcSttyffelfe, »»ottaneen fiis eneitt» 
ntäffi »»oitoffi faaba fäästhmään feuraa»»at maffot:

3)hben palfollifen palffa ia ruofa . . . .  250 mfaa. 
(IroituS fuortnapalffaiit ja oman tyetoofen 

»öäliöä, tahi fcit fimntnlon lufttnn otta» 
mittett, iofa tooibaan h chefen ajoilla
faaba..........................   250 „

SorfofääStö, joS pääoma tooi toähenthä ne 
350 mfaa, joiffi het»onen ja rattaat
oraat artoatut .................................. 21 „

Sulunfien fääSthmiStä fanain rttofinnoSfa, erilaisten 
paifallisteit olojen ja fattuntnffien mnfaatt. 

2lr»»aamattontaiit menojen fääSthmiStä, famoin.
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©iitä, mitä hlempäitä on efiteltt;, pitäifi liioittelemia 
feffi näfhmättä rooitaman olettaa, että toitneUinen, harras 
ja uuttera faitaitt omistaja fillä fanaluimtlla, jottfa täsfä 
olemme ottaneet efittterfiffi, toarniaau faattaa fohottaa »otto» 
tuifet tuloufa, faiffi menot pois tuettua, 1,500 utarfaffi ja 
fiitä hiilin. 3olla jo on pieni pääoma, hän tvoipt ilman t»aa* 
ratta alfaa fuurentinaSfa mitaSfa; mutta föy^enimälläfin ott 
fananhoiooSfa feino tooiba »vähitellen hanttia itfelleen pohja» 
»»aroja, futt »»aan Jaffaa etufäbeSfä fuStautaa 5 enfintmäistä 
fattaa, niiben hautoinifeett tart»ittat»at munat fefä niiben ja 
enfimmäifen pefuffen ruoan 6 fnufautena, futtneS faa ett» 
fimmäifet fananpojat mhöbt;iffi.

9J?uiStettat»a on, että fj&pnenistäfin faabaan tttaffu, joS 
fananpojat teurastettuina mhöbäätt, ja että fonnaHafin on 
jofitt ar»»o. Sanain pitäminen ainoastaan munain intyö* 
mistä t»arten on »»ähemmän tuottamaa, »»aitta tofin fiitä» 
fin, joS fanattt ruofa hanfitaan pääafiallifeSti matofnopan 
anjutfa, on hh®infin hh^ä moitto. 3oS oletamme, että nta» 
tofuoppa maffaa noin 200 marffaa 100 fanaa »»arten; että 
fufitt fatta »»uotuifeSti munii 160 munaa, jofa ci fuinfaatt 
ole hien paljo; että munat tnhöbään 1 niarftaan tiu, jofa 
mhös ott halpa hinta, fun fe faupunginpaifoisfa tuSfitt tnil* 
lointaan menee alentmaffi, mutta fett fijaan ifontmiSfa fau*
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puttgeisfa tooi nousta 2 trtarffaatt ja forfeammallefttt, niiit 
on munista tuloa trähiutäätifiu 8CO ntarffaa eliffö, ruoan 
hinta 200 marffaa pois tuettuna, aiuafin 600 marffaa. 
tfoö fauojen etätyö on maan maatalonben fitouafiana, tulee 
fuureiitpi tooitto, foSfei niiben ruofaa tooi lufea tuöfin mi* 
tään tnaffatoaffi.

5Dlwnanfuofannoéta.
@en ofoittamifeffi, fuinfa tärfeätä fananhoito on ja 

fuinfa fen tuotteiben fauppa faattaa toaifuttaa toaltiotalo* 
uteeit ja fatifan toimeentuloon, liitettäföön tähän muutamia 
numerolufuja.

9tanSfaSta, joSfa enemmän fuin ntisfään munalla tnail* 
ntaSfa fananhoitoa harjoitetaan, toietiin ulos

touonna 1806 373,499 tiua munia
» 1820 2,327,649 » »
» 1835 3,829,234 » »

1850 50,236,622 » n

3oS tiun artoataan maffaiieeit toaan 50 penniä, niin 
on fuitenfin tuo fauuis futnnia 25,118,311 marffaa toiintJ 
meffi mainittuna touonna. SOJutta täsfä et fuitenfaait ole 
laljeSfään fofo 9?anSfan munantuotanto; roaatt futt

^ariifisfa ytfiStään artoataan touo*
tuifeöti ntenetoätt......................  5,057,970 tina.

fofo muttSfa utaaöfa..................  356,500,000 »
ja maasta toiebään . ...................  50,236,622 »

niitt on Sfansfatt fofo munantuotanto
f i i » ........................................  411,794,592 tiua.

§)flä oletetun hinnan mutaan toaStaifi fe määrä fiis 
205,897,296 marffaa. 9Jähttääpä tuo oletoan elinfeino, 
jottfa faattaa afettaa mittfä muun rinnalle taljanfa!

©uomi ei ole afemanfa puolesta niitt onnellinen fuiit 
SianSfa, jota helposti (Snglantiin tooi toiebä liifatoarat ttttt* 
nianfa; mutta monella olifi meillä elatuffenfa fananhoiboSta 
otttaa utaan tartoetta ja eljfä efim. äBenäjäfle toieutistäftn 
toarten. — p̂ohjaifeSfa 9iattSfaSfa on ttfeita piirifuntia,



joisfa tooi lulea 8 ta î 9 tiua ntunta fuflefin tyentitöfle 
touotuifelft ruofamineefft.. ©uotatoaa olift, joö tämä tev- 
toeefltnen ja »oimafaS ratointoaine, tyleifemmän ia tytyi&än 
taloubeupibon mulaifemman tananljoibon lautta, tooifi tulla 
Ijaltoemmatft ja fii® toäljempitoaraifenfin paremmin faa* 
tatoalfi.
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Steutooim ntaia O ^ t ^ ,
tuaifetåfa raatoaSelätittcn fyiutijtljSföfjbtéfa. _

kirjoittanut 3 ofy. 211. SecjeliuS. ©elitetty 7:llä punpitrroSfmralla.
§iuta: 1 mattia.

SUfulaufeeSfaan fanoo toimittaja: „$ätä firjaSta toimittaeSfam olen 
etttpääsfä pitänyt filmällä raaftaSeläiuten fynuytys=Iol)tia, fuitenfin fä^pt an
tamiani osviittoja fuutimmalfi ofalfi laattaa uutibeufin meibätt foti-eläintcit 
potfinustiloisfa. ___

Sota utajaSfa pitäifi Iöi;ti;ä lilja

9 t u o f a * f a $ n ) i § t o n  I j o i ö a n t a .
Sifältänm  ritofafaånjtétojett pcrtt3taimfcu ja ijrntamifcn tytntä mct= 

bän UtttaStoUtfiin olotkin fopttuatu ruofafaånricn mnrjapcttfastcn ja fjc= 
bclmäputbeu ttuljelcmifen. 9tuotftnficlen firjeittanut 3 . g. £olnt, kauppa* 
puntariini £ufl;olmaSfa. £oifeSta painoffesta fuomentanut. ©amuel 9tooS, 
tieteellinen ja paranteetttneu io^tcri. 6:tla puupitrroffetta. VI-f-105 fiuuta,
8:0. §inta: 1 mavlfa.

Mainita fopii, että firjaSfa on fakeitta fuomalaifen nimen nuere^fä 
niiben muufalaifet nimet, jotfa oivat niin yleiftä, että jofaiueu ta&vitarfyau 
hoitaja ja fieiuenen f a u p p i a ' & t e * - 4ii S tyelpoittaa oifeain tarfoi*
lettujen ftentenien o $ to a ..* ^ ^ \ N S lN  V b lÖ p / & <̂

/ ¥ . , ------- , > X
m .

i
2J?uutamia nenpoja ntaamieytue ym w u m viM  a  yy= että tvefi- ja 

maitoouaalauffista ja p̂ ftcraamifesta, toimittanut 21. Sftampneiu 40 p.

joSfa annetaan neuloja miten eri puulajeja lähetään, mttä on roaartn-otet* 
totoa niiben oStoSia ja fuitouusfa fefä puuteosten yfyteenliittämifeStä fuin 
myös liiman toalmistuffesta, maalauffeSta y. m. ftetoäiu ja feStätoäin ntf* 
tavin teosten toalmiStamtfeffi. $otoiitiffari g. ©töeferin ja SRäfenmtS» 
mestari $1. 2ö. §ertefin mufaau. kitoi=piiroffifla toaruStettu. ©uoinenneS. 
1 rn. 50 p. _________

S o t f t o ä t j ä r i .
9?eutooja uttfunntiffa tacoitta painamaan rotttaiöta, pumpulia ja filf= 

fiä; toalfaijemifeSta ja pefuSta ynnä toäriatneiben tuntomeriit. kirjoittanut 
k. 51. 9tafce. ©uomennoS. 75 p.

kanfait" ja pitäjän*ftrjaStoif;in on erittäin fophca tänä touonna painosta
ilmestynyt:

Paul B. du Chaillu’n

P a tlm s te = re tM  f u s k i^ f t i ln s f » .
©uomentvuuit 9?. §autooneu. 41 fittoafta ja yfybellä fartalla. (210 

fito. 4:o). ©ibott. 7 marffaa.
Slfrifan fifämaiöta, jotfa meille otx>at mitä toäfyimmin tuttuja, on täsfä 

iniettyttätoä matfafertomuS. kittoieit paljous fiifyoittaa lufijan mieltymistä 
tefybeu ftfäflön fitä elätoämmäfjt. kirjaan liitetystä matlafartaSta on myös 
fyyötyä ja kurnitusta toarftnfin fille, jofa harrastaa maautieteelliftä tutfimulfia.



K, H. cf. I
^ icto iu rtfrté to  Ja itfrtttc . SufentiSta maantieteen, historian 

f jo luonnontieteen «loilta. 9i:rot 1— 10).
9£:o 1. kristofer kolnmfcnS ett Slntertfan löytö. 25 p.
9̂ :o 2. 2)rjö SBaSfyington, maanfa roa^anben perustaja. 40 p.
9?:o 3. Silfyelm £eU, mapanben janfari. 15 £.
9̂ :o 4. Orleanin neitfy.
9?:o 5. luonnon l;e(ma8fa. I.  käfi. pöllöt. 35 p.
9?o  6. „  „  I I .  ©ammafot. £ertnitit. 25*
9?:o 7. „  „ I I I .  petolinnut.
9̂ :o 8. „ „ IV .  kieronoffa. £ifat. äftato päfyfinän hio-*

re«fa. 25 £.
9̂ :o 9, „  „  V . käärmeet, ©alanta ja Uffonen.
9?:o 10. „ „  V I, korennot. 2)öföt. 25 p.

^ Jk io h yö b yn tn c jt Frtftfttjrtéfo  (S£ :*o t 1 —8 ).
9fco 1. gvcfc, 21. be, kotoaSfareet. 9f?eumoja latoneen fiimoamifeSta, (ap* 

fenpiiaxt melmoHifunffiöta, nmpelnfftsta, feittiötoimista, pefemifeStä, 
juoman^anetnifeöta, teuraötulfesta, fynttiläin teolta, leipomifeSta, 
fangaöten fntomifesta, eläinten forjuuSta, ftrnnamifeöta, juuston 
tefemifeötä y. m. 50 J>.

9 :̂0 2. grefe, 9(. be, £alouben järjestämä fäfi eli fäytännöllifiä neitmoja
©nomen emännille fyöfin, rnofamaraitt y. m. fyoibosta. 1 m. 75 p.

9?:o 3. öhjficva, £)£far (£., äftetfäjnmfkmenten fofootuifegta ja fäilyttämi* 
feötä. 9?emi'offi fanfatfe. 13:$ta }ntujmrroffefla. 40

9 :̂0 4. 9ftyljölm, (£. 91, Ollien ^aTniiFoiminen eli letitys. §efy£otajuinen 
nemroffi omin päinjä c^ ia  valmistamaan oltipalmiteita* 7 flä 
jnnt^iirroffeHa felitetty. 40 p.

9 :̂0 5. Öffman, $($., ^ajatöiben eli ©epttyffen perusteet, 9?entvofiffi alfa* 
mille, erittäinfin SDfaaMriljclysfculuUle ja roimaan pojille. 25

9?:o 6. S tM e l ja £erieC, käytännöllinen 9£ if fa r in f ir ja .  1 m. 50

9l:o 7, Sdjoitg, (Srnft, $tem §e)voi$firja. DpaStnS £emofen fyoitamifeöfa. 
9:lla ^unpiirroffeöa. £oifeSta painoffesta fnomennettu. 50 p*

9?:o 8, SHafcc, 91. St, kotimärjäri. 70 p.

DfoitnS
fninfa

^ t f o e C ä i t t t iä  p g t jb t f ä ä t t .
23 tefStitn pahtetiin fitnmit lanSfo, .fmttn: 75 pcttntä.

©e jofa ytfätitctcftuja firjoja oötaa toäljintäänfin 10 fappa- 
tetta, faa hinnanalennusta, joö oSto tapahtuu JyvciirfcU ilt j(t 
%Spj*tn tu ja fm ip d ö f r t  tô i

(§>. 23. öMmiVin liislrtinuistoimistosfa itefftitgisfä.


