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I I I

S u o m e n ta ja n  © jifau fe .

© uuri, aitoon artoaamaton, on fe Idetty, jonfa tämä 
firjanen ® o to * ag fa r te n  toimittamifeöta on tuottanut 
9?uotfin maatta, jogfa fitä tuetaan jofaifeéfa tatoSfa, niin 
tt>ät;ä8fä tuin ifoSfafin, ja pienet ttytöt fitpaitetoat fe§fe> 
nänfä tuttaffenfa pvjett, Saifutt, Slnnan taiffa ©aaran 
ioertaifitfi. 3  a fuSfa faiffi fitoan ptyrfitoät, fiinä efcié» 
ttyty jofainen. Stämäntaifen Jjtyöbfyttyffen fjaUt on tehotta* 
nut fuomentajaa panemaan paraötanfa, faabaffenfa [en 
©itotnen ttyttöjenfin iljailtatoafft; [itiä joö fuomalaifet fer* 
ran firjaan mietisttytoät, niin l)t ft;Wä mtyös IjaluStumat 
fiinä fetloitettfyin aöfarten taitatoaau toimittamifeen, josta 
Ijeitte ja niin foto fanfatle m enesty ja lunnia fauniiöti 
faötoaa.

(SnimmäSti on fuomennoö ruotfataifen fattöfa t>f;tä 
pitätoä, mutta joisfafuiéfa paifoin on fuomatainen aja*, 
tuffen juoffu toaatinut jonfun toäfyän eriämään ruotfa» 
laifeöta alfufirjoituffeSta, ja pääte4aufeeöfa on, fuoma* 
täisten afiain ja olojen erinäiftytyben louoffi, paljo lifättt;.

kauniisti faötoaa tämä firjanen tätyfin ja taitatoaöti 
ofottaa, miten fe toitootuS täytetään, jonfa S^riätiöifen 
ja tertoeeCifen 8a«ten taétoattamifen *) firjoittaja, fito.

*) Ä riS tiU inen  ja  £ e r  tue eilinen fa g te n  å a S ic a tta m in e u : §et=  

ftng ig jä  1 8 5 6 -



IV

58, ilmoittaa faneitta: tä m ä n la is ta  filpaa lapfet tofin 
tarmitfetyat; mutta »ielä enemmin l;fytoän ja fauniin fil* 
matt nostajaa ja joljbattajaa."

•Suomen fanfan ebiSttyS ja fumtia on otetoa fuonten* 
tajan paras palfinto.

Söefjmaatta OoulufuuSfa muotina 1870.

(S u o m e n ta ja .



T O tlflU fC .

@rö8 maamme*) fiitettännmmtötä toaimoista, jota 
tyaluifeöti auttaa faiffea tyfytoää ja fytyöfctjöigtä teloene* 
maan faiffiin fäättyiljin, ja itfefitt on tiebon ja taibon te* 
toittämiötä harjoittanut ja toietäfin harjoittaa, fanoi ta
ntan firjafen toattf/atte Itrjoittajalle ferran: „2tnnappa 
niille monifufuifitte fifarittetnnte, jotta täöfä maitmaSfa 
tartoitfetoat toifen fäSftyä totella, ja jopa ufeatte niitten* 
fin joitta on fäSfemifen toatta, muutamia neutooja foto* 
aäfarten toimittamifeen, futa minä ofen fautoan aifonut, 
maan en foöfaatt joutanut; fittä meibän, toaimoiljratéten 
tåtytyty niitä ainafin järjestää, enimmiten tttfyöö toimittaa, 
jo§ mietimät faaba Jjutoittaiöan puljtauben ja Ijtjöbtytlifen 
toimettifuuben menehtymään. 9Jätytä nuorille, fuinfa f;e 
(apfuubeSta alfaen fotonanfa taitamat faaba tyutoittatoia 
ja tytyöbtyttätoiä agfareita toimeen, ja toatttyemmifle, fuinfa 
tyeibän ^itofeaöti fopii ^eitä niityin totuttaa."

Jäm än  ajatuffen jalo tarfoituS felpaa artcattatoaSti 
jofaifette; joöfa fen firjaan paneminen m ty o S hitoin toi$* 
taifi! Suitenfin on fe faiffi, futa täSfä tarjotaan nuo* 
ritte foufugfa tatyt fotona aSfareityin totutettamitte tytöille, 
foeteftu ja tytytoäffi nät)ti) monirouotifeSfa emänntytybeéfä, 
fotoitettu tyffittfertaifen juttelemifen laatuun, mätttääffem* 
me ifämää neutoomifeit ja farfeaa fäsfemifen tapaa.

SBantya efää fiinä toitooSfa, etteitoät tyänen ofotuf* 
fenfa ja neumonfa ote turt)ia taiffa efftyttäloiä; näitä fir*

*) S£äS]ä ta rfo ite ta a n  S tuotfatflifen  f tr ja tf ia n  t jä n m a a ta  S tu o tjta .
@ uom . tn u is t .



VI

jottaeäja on häntä fel;oittanut f aitta ftybämmclliiten halit 
htyöbtyttämääu nuorta faötoatoaifia, tuin nuorempana pu* 
t)ueé|'attfa ä i t e i t t e  ja  n u o r i l l e  o p e t ta j i l l e ,  afettaeS* 
fanfa f ie l io p in  m ä ä r iä  ja opettaeöfanfa la p f i l le  
M a a n t ie to a  ju t te le m a l la .  <®e toitco, että hän ntyt* 
fin htyöbtyttäifi toähemmin toaraffaita nuoria t;Stätoiänfä, 
on loielä —  furuSfa ja huoleisfafin —  ital;uttaH)a

f i r j o i t t a j a a .



S o l j k t u s .

(SrääSfä ntaantme *) fuuremmaSfa pajaftyläSfä on 
Tahtoa, toiifaaSti järjeötett^ pienten lasten foutu, fuSfa hh* 
toin fjatutaö opettajatar taitetta juotetta ja ahferuubetla 
;pt;ptää faSroattaa pieniä tjänen huoteenfa uSfottuja lapfu* 
faifta pmmärtätoäififfi, fauniiSti fifättä ja utfoa tufetoiffi 
fapfiffi, toietäpä, tu fitäfin tärteempi on, fypöbtyttififfi ify* 
miftffi, jotta fouluSta päästtyänfä taitatoat hhöbtyttää to* 
toa, fuSfa ifä ja äiti ufeaSti toaifealta huolella ja toai* 
toatta toimittatoat Reille ruuan, toaatteet ja muut tarpeet. 
£äm ä toimeflinen opettajatar panee niin ifot pojat, että 
teitte toeitfen uStoa taitaa, fisfontaan päreitä fuitoiSta, 
taudeista jaloista, päreet he faatoat toiebä totiin äi* 
teittenfä ilolfi, foSfa fnitoitta päreittä on huofeampt toi* 
rittää toatfian taftaan tuin ilman, ja toietä enemmän 
tuin fiitä nätetoät että tuubaa poifafenfa otoat otteet toi* 
reät lufemifeSfa, firjoittamifeSfa ja apu*opettajina, fetä 
mpöS etäneet fiitoolla; fittä laistat ja pahanjuonifet faa* 
toat furituffeffi istua rintafin pitfätlä pentittä läbet pot* 
toitta, joutilaina, fitfaitaa fnin toifet iloitferoat Rutoitta* 
toaSfa tpöSfänfä.

M uutam at pojat faatoat teifeltä pieniä fengän puu* 
nautoja tehtaan funniatlifetle fuutarifle, jota net ostaa, 
ja panee ne pennit, tuin pojat anfaitfetoat, itfetnntin omaan 
fääStöfotetoon, ja nämät pottain fäästöfotetot, jotaifen 
nimi tirjoitettuna päälle, otoat 8auri mestarin hpttpllä 
juuri istuimen toljbatta: gufuajan ja tuttinnon päätettyä 
faatoat pojat itfe färteä fotelonfa, lutea ja pitää fotoon* 
tuneet ta lja t; fitte Ije faatoat tehtaan ifännättä eti patro* 
nitta uubet fotelot, joSfuS joufun tymmenpennifen fanSfa 
pohjarahana, ©e onfin petiä hptoäSfä talleSfa, ja t)U-

* )  3tu o tf tn fie tifen  f ir ja tf t ia n  ifä n m a a n .
© u o m . m u is t .

1



toittatoa ort tietää tämän aarteen otetoan fäbeSfä tutetoana 
touotena.

pienemmät pojat, joille opettajatar ei toljbi nSfoa toeis* 
tä, faatoat tufea päreitä ja pnunautoja tymmenittäin eri* 
täjäänfä ja panna tyffitoigtafpmmenennen päreen taiffa 
naulan eriöenfä omaan täjäänfä, niin että Ijeiflätin on 
jotafin äitittenfä toiemistä liitit ottuanfa. SJiutta joS he= 
Iin otoat otteet pahanjuonifet, niin he rnt>oö faatoat istua 
joutilaina häpiäpenfittä.

SOZutta jotainen artoaa näin paljosta toeistetemifestä 
tutetoan runfaaSti ritfoja, ja to ani; a 9Äaija*äiti ei tafaife 
toutufatin taattiaa ennenfuin tapfet fetto toiibettä rufouS* 
ten pibettyä otoat lähteneet fotiinfa. SDlifäStä ttyt aut* 
taa? ©iinäpä on miettimistä, äftutta taSten hStäroä 
feffii neutoon faiffiin. 3o ennenfuin hän tehtaan ifän* 
näitä phhftfään hatfoja ja toeitfiä poifafitte, oli hän aja* 
tettut miten fati fiistiffi faabaan ennen tuin rufouffia pi* 
betään ja totiin tähbetään.

Seffon työbeSfä hhbeit terran, fe on puoli toiift, toiit* 
taa opettajatar fen huoneen otoetta, tnSfa tytöt istutoat 
umpetemaSfa, ja fuSfa toiste täpmme enemmän tiebuSta* 
maSfa. Jäm ä  toiittauS mertitfee, että poifairt on aita 
fitoa päreenfä fimppuihin ja forjata toeitfenfä, ja tämän 
tehtyä, hän filistää pientä pöt;bäl(ä oletoaa tiufua. Sohta 
enfimäifeen tilinään feifotoat laitti tytöt pinpäri pöhbän 
foreina tuin tynttität, laSfuttetetoat umpetunfa, neutout* 
fenfa ja futimenfa t;£;teen ja panetoat ne tauniisti paitat* 
ienfa taatiffotyinfa. ©itte hnubetaan neljä tyttöä nimet* 
tänfä, faffi ifompaa ja tatfi toähempää ja hffi perään* 
fatfoja. (Jän ään  on $irje  ^pirittären touoro.) 9Jämät 
toiifi tyttöä menetoät porstuaan ja ottatoat tomeroSta aS* 
tuttatoan atta — artoattaapa mitä? jo, neljä hanhen fii* 
peä, fäärittyinä hffi punaifetta nauhatta, toinen finifettä, 
fotmaS roiherjäifettä ja netjäS fettaStatoatta. ©atnanntuo* 
toifet nauhat otitoat ntyöS neljän riffatapion fahtooiSfa 
ja neljän tomuljarjan »arfisfa, fut otoat niin tyftyttoar* 
tifia pitfitlä mustitta harjaffitta. ^eräänfatfoja $ irje  pi* 
tää toaaria että jofaitten tyttö faa famanfartoaifen nau* 
hän fiitoetlenfä, riffatapiottenfa ja harjattenfa. Söietä hän 
obottaa fiffi, fuin faffi poifaa faatoat noStetufft utoS f au*
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'niin totyeriäifeffi maalatun latfitahtoaifen taatifon, Ien 
toeitoät f alun joitain ttjötoufEoon; fiit>en faitoat itfe ajaa 
taifti fuuremmat pirSteet ja Rattojen jäännötfet päitoäifen 
työn perästä. @itte aitoi ty tö in  työ.

0 lip a  oitein IjauSfaa latfella luinla näppärästi ja 
toimeliaani nämät liituttitoat fäfiänfä niin fietoäSti, että 
■icähän ajan päästä ei pienintälään rtiStettä eti lastua 
laattialla nätyttyt. 91e otimat laitti lootut riltalapioilte 
ja laitettiin taatiffoon, !un poijat fitte tantoin» at opetta* 
jattaren Jt^öffiin tafan toiereen.

UfeaSti p n  fanoi tapfiöe:
„£ehläät aina jämättä tatoatta fotonanne, tuin täät- 

täfin teette; muistalaat että fe jota on niin ifo että hän 
faa pailan epäfiitooifetfi, fe ntyöS »oi ja on toellapää fii* 
tooamaan jäifeenfä. (St epäfiitoo h«oneeSfa eli tutoaSfa 
ole äitin häpeä, fittä hänellä on niin paljon muuta tele* 
m istä ja ajattelemista, toaan lasten, toarfintin tytärten 
häpeä, foSfa he hU0̂ eaSti tuota pilaa taitatoat luubatta 
latoaSta laattian ja riemutta phhläiStä pöhbän, talrifit 
ja tuopit ja afettaa laitti paitattenfa. Äatfolaat lapfet, 
fitä toarten me täällä oppiiaSfa taitomme niin tarllaa 
järjestystä, puhtautta, fiitooa, ahteruutta ja luuliaifuutta, 
että tulifitte leltoollifitfi, hhöbhttifeSti toimeliaiffi tymififft 
niin toanhempainne tuin toieraSten tytönä ja omiSfa to* 
■biSfanne."

Suin opettajatar näin hStätoällifeSti puhutteli heitä, 
*olitoat hänen läStynfä huoteat toimittaa, ja finä ehtoona, 
luin me tatfahbimme pienten lasten oppilaan ja hän tat* 

"foeSfanfa näti että tytöt puhtaasti olitoat latoaSfeet ja 
phh«n«t tomun, ettei mitään ollut muistuttamista, ta* 

^utteli hän $irje p r i tä r tä  päähän fanoen: „oletpa tarita 
peräänlatfoja: liitä äitiäfi, jota finun fityen on opettanut 
ja tertoehbä häntä minulta."

te tlo  oli nht neljännestä to aitta toiifi; lapfet astui* 
toat niinluin tapa oli parittain pailoitlenfa, poila ja tyttö 
rinnalt ain niin pitlältä tuin riitti; eriteSfä he fitte f au* 
•niisti lumarfitoat toifillenfa ja menitoät istumaan tutin 
Motellenfa.
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Opettajan toiitateSfa noufiroat laitti tapfet feifaatte 
ja toetfafitoat jätten jätteenfä, niinluin tulin taifi, eljtoo* 
ruloulfenfa:

SaStett chtootoirfi.
2S. !. 5R:o 239.

humalalle liitosta 
SBireäSti loeifatlaamme,
■Sola aito an armosta 
2lin’ on ollut auttajamme;
Jarpeet laitti tarjonnunna 
Vahingoista toarjeöunna

2frntaS 3efnS, armoöaS 
Diet meitä opettanut,
Saatti raltaubeöaS 
STatwaan tietie taluttanut;
01e aina ohjaajamme 
Äaitfijamme, torjaajamme

perä tä  fun hengelläS 
SRatlauteS rintoihimme,
(Sttä finun fääntöjäS 
©pbämmeötä feuraifimme.
Söatomm’ ole toattooeSfa,
Jnrloam m ’ uneen uupueSfa:,:

(Sitten tuettiin „Sfä nteibän" ja päätettiin fiunaul* 
fetta, ja jotainen meni lotianfa.

SaSten aamutotrft,
aamutta toeifattatoa totona tat toutuSfa.

SÖ. f. 5K:o 356 SB. 2B.
O  taitoaan 3fä armoinen!

@ä tapfeS taupiaaSti 
StaaS autit päitoään toatoifeen,
Oa toarjoit toalatoaSti.



© entänen fulle fiitoffen 
SfJyt fhbämmeStä lannan,
3 a  itfeni ja omaifen’
©un armofuojaaS annan.

D, 3efuS, laéten ystäwä,
3lin’ afn tytönämme!
©un armotoaltaS toäletoä 
■Jlin’ olioon mielenämme!

©uo finun fattaS toaloSfa 
3Ke aina laeltamme.
Sa tylönäfi taitoaaSfa 
© itt’ ilon faatoutamme!

1. <3ittooöim je§ttt.

«guonetten tuuletlamifeéta, tomuttamifeSta, hmobetten 
tehmifcölä jj. m. f.

■Soita nyt R iu ttaa  toähäifeSfä lirjaSfantme feurata 
ennen nimitettyä pientä oppilaistyttöä p r je ä  hänen to» 
tiinfa, fiellä he otoat, minä talaan, tertoeet tultua, mitä 
ufeempi fitä parempi. § e  faatoat estämättä näljbä luinla 
puhbaSta oloa Niiralan äiti pitää ainoaSfa jotenlin atoa= 
raSfa toaloifeSfa huoneeSfanfa. Jä m ä  äiti paria on teSfi 
ja on jo pannut lalfi toanhempaa tytärtänfä paltoelutfeen; 
mutta totona otoat toielä läheS lahbelfan touotinen $irje  
ja nelitouotinen poila. Jäm ä  feifoo jallain alufeKa ja 
latfoo allunaSta lulla^aStiain toäliteu niin iloifeSti ^irjeä 
toaStaan luin hän tulee oppilasta, ja atoaa fitte otoen 
hänelle lolottain lätenfä rattaalle ftfarellenfa, jota aina 
on niin hhtoä ja lempeä häntä lohtaan, ry t i in  hän fya* 
laa ja fuutetee häntä ratlaaSti jo ennenluin hän menee 
rattaan äitinfä tytö, jota on taian toiereSfä pefemifen 
työsfä. ^efemifetlä, manleliloitfemifella ja toaatetten fi= 
littämifeHä äiti elätti itfenfä ja lapfenfa.

^Sirjen lyfyeSfä, taitaneelo olla jonatuna apuna, hä* 
nen riifueSfa foulutoaatteenfa ja parhaat lentänfä ja pan»
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neSfa huonommat toaatteet ytlenfä, fopii nteibän tatfa^tacc 
yltäympäri huonetta. Jäällä  on laitti niin fiiStiä ja 
puhbaöta — peittofin äitin ifofta ja Ouhan piffaifeöa »no* 
teetfa; pöytä, tuotit ja piironfi jopa faiffi puhtaalta taat* 
tiaSta atfaen aina halpoihin mutta toalfoifiin atfunatii* 
noihin asti niin fiiötiä ja tomusta puhbaSta. <5i ^irje 
foSfaan mene foulumt ennen tuin hän on forjannut to el* 
jenfä touoteen, tatoaSnut laattian, fiiioonnut ja pyhfinht to* 
mun jofapaifagta. (5i hän ote niitä ruofottomia ja tör* 
feitä tapfia, jotta huuteletoat: "äiti, antataa teniäni! äiti, 
harjattaa pääni! äiti, entö jo faa f uurasta? tiebättepä, 
että minun täytyy mennä touhuin." (Si fuinlaan, ^3irje 
on liitti, ajattelema, fiitoo tapfi, jota muistaa miniä lun* 
nian ja uSloflifuuben hän on toeltapää äitillenfä.

Jahbotte laileti tuulla mitä ^irjen tapa on.
ghtootla, ennen tuin panee maata, hän harjaa omat 

ja toeljenfä lengät, pefee toeljenfä fitmät ja ornanfa, pi* 
tää ehtoorutoutfenfa toetjen touoteen toiereSfä, iraitta tämä 
ei paljon hutmärrä fiitä, pitää fuitenfin pienet lätenfa 
ristisfä ja on totinen. Slamufitta on ^Jirje ufein ylhäällä 
ennen tuin äiti, ja fiftoin hän onfin toarfin iloinen, fittä 
hän faa toirittää toatlian, panna äitin lahtoepannun ja 
lasten toeflintaibon tulette; fitte hän pufee »aatteet yl* 
tenfä ja toeljenfä ylle, fitte allatoat muut fiitooamifen 
toimet. SoSpa laitti oppitaistytöt famalta tatoalla teli* 
fitoät, luinfa hutoittatoaifilfi he faifitoat toanhempainfa 
fobot ja luinfa taitatoilfi ja hhöbyilififfi he ttfe tulifitoat! 
Oilein fiistin huoneen fiitooamifeSfa on paljo toaariin 
otettatoaa, fuin faamme tietää joS fuuluStetemme mitä 
äiti neutooo ^irjetlenfä tuolta tafan toiereSfä.

^Pirje oli tertoehtänyt opettajattarelta ja fanonut miniä 
tiitotfen hän fai perääntatfojana. ©itte äiti fanoi:

Sftiin, tapfeni, teibän opettajattarenne on fangen hhtoä 
ja pitää huolta teibän meneStylfeStänne, tuin tutemifen 
oheSfa opettaa teitä niin moneSfa hhöbyllifeSfä afiaSfa; 
mutta faat näfjbä, että oitein fiistin herraétoäen huoneen 
fiitooaminen toaatii jotatuta enemmän tarlluutta, luin 
jofu foutuhucne. @aatpa luutia mitä neutooja minulle 
annettiin rutoeteSfani neitopiiaffi tehtaan ifännän fifariöe. 
5Wäin fanottiin: åefailä atoataan yffi aftuna taitla faffi*
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Iin, ja taimetta toiritetään toalfea fafeluuniin fiinä huo» 
neeSfa futa fiitoota aiotaan, ennen fuin lafaifemaan ru» 
toetaan; tämä aljetaan aina feinätoiereltä, fuöfa faiffi 
tomu toifuSti feinän laubotuffeSta, fohtoain, piirongein, 
tuolien ja pöytäin atta ^ j e t ä ä n  ja talaistaan fiitoettä ja 
Tuubatta, fiitooSti, ei tuiSfien; eifä hhteenfään louffoon faa 
tomua jääbä. SoS joitofuita latuja otiö pubonnut laat» 
tiatte, niinfuin nuppineuloja, filmäneutoja tailla muita 
pieniä lapineita, pitää ne otettaman tylöS ja pantaman 
eri paillaan, eitä ritloja faa foSfaan natata poijeS, en» 
nentuin on toifuöti tatfottu joSfo niisfä jotalin otifi. ©i 
pattottinen ufeinlaan tjntniärrä jonlun pienen fappaleen 
artooa, oliSfo paperin tai naudan palanen; ätföön rnhöS 
lohtaan unhottafo tätä toan^aa fananpartta: „jota aluSfa 
näpiStää nuppineulan, fe toietä toiepi yop>eatna!j[anfin", 
tal)i: „jola neulasta aitaa, fe fangeSta lopettaa." US» 
follifuuS laifiöfa ja ennen laiflia. SJJutta ntyt talaifin 
fiitooamifen toimeen! (Snuettluin laattiaa pefemään ru» 
toetaan, otoat laifti otoet ja atlunat peStätoät, feinät, pei» 
lit, taulut ja laletunnit tomntettatoat fitä toarten tehbbtlä 
hienotta harjatta; laleluunin otoet otetaan poijeS fuutta 
mhöSfin fiitoottatoilfi; muun fafaifemifett perästä anne» 
taan tomun laSfeutua ja toaSta fitte phhitään puhtaatta 
hienotta liinarietoutta toifuöti. Spöphenharja fopii mpöS 
tähän phhfimifeen. Joutuu phhfiminen on tärleä afia, 
luhun tartoitaan tarlfaa toarotoaifuutta. ^utSfeaSfa huo» 
neeéfa on monta latua, jotta toähättä menetoät pitatte. 
kiillotettuja huoneentatuja ei fotot toSfea foSteatta rie» 
toutta, eitä fohtoain, tuolien ja jalfain aluStain toaate» 
tuSta millälään muulla luin pehmeällä harjalla. ^Söytä» 
liinat nostetaan pois, pudistetaan ultoitmaSfa. SJtutta 
toaitein oli minun faaba tomun lähtemään niistä postiini» 
lapineiSta, luita näillä toallaSneitofilla oli paljo. Äer» 
ran, tatfoppaS, fai äitiparlafi fuuren furun ja peljästyi* 
fen. taitam attom asti pibetleSfä fatfafin lautan eräättä 
toarfin launiitta poStiinitoautoalta, fuin famaSfa oli lal» 
tiin hajutoeben astia. Otin huoneeSfa hifin, ei lulaan 
fuutlut eifä nähnht minua; pahin oli, että toähän aitaa 
fuultelin fiufaajaa, jofa fanoi: pane irtonainen pää fiat» 
lenfo, ätäfä ole mitään tietätoänäfi. ©uittoa jofu lapft



tulla pitelemään fitä niin luullaan fen filloin f ärtyneen. 
"JJhttta, humalan fiitoS! pian pääfin fiitä ajatulfeSta, 
otin mauman ja fen pään läteeni ja menin neitofelle f e* 
liitämään miten oli fäynyt, ja anoin anteeffi. £ ä n  fuut* 
tui, fillä hän oli faanut mauman futyaifeltanfa; mutta 
fehut mifpittöntyhttäni, luin fofjta ilmoitin, ©en erän 
perästä en muista mitään huolimattomasti pibelleeni. ©an* 
gen tarlan ja maarinpitämän täytyy fifäpiian ainalin olla. 
iäftuuan funtppanini oli illalla pannut puita fafeluuniin, 
fuSfa aamulla oli mallia palanut, ja jofu mielä tytöttä 
fiptnä taiffa fuuma tuhfa fytytti puut yöllä tuleen; pellit 
oli jäänyt omaamatta, famu täytti fofo huoneen jo mol* 
fio olifi mormaan pääsnyt maUallenfa jollei m ani; a roit-- 
ma, jofa oli niin licrffä heräämään ja tarffa laistam aan, 
oliS herännyt, fohta farannut huoneefen ja amannut pel= 
Iin omet ja affunat, herättänyt mäen ja mifuSti tutfinut, 
ettei muurisfa jotafuta rafoa ollut, ©iitä hetfeStä faint= 
me faiffi maroituffen, ettei ennen aifaanfa faa pauna 
puita pefään, eifä foSfaan ennen fuin petti on aitfi. ©amu 
turmeli monta falua fiinä pulSfeaSfa huoneeSfa. Xoifen 
ferran turmeltui falliSarmoinen matto, fuin illalla oli 
jäänyt pari maffitynttilää fruunuSfa fammuttamatta, ja  
ne yöllä patoimat tormen fifälle, färfimät manfetit pieuiffi 
palafiffi, fut maffifina putofimat matolle ja turmelimat 
fen pahasti, kaiffea fellaista epähuomiota tulee palfol* 
lifen mälttää, fillä ei fofo hänen muofipalffanfa ulottuifi 
palfitfemaan fitä mahinfoa, fun hänen huolimattomuutenfa 
fuittaa ehfä matfaanfaattaa. ^3almelija poltti ferran rei- 
jän mattoon, fuin forjattuanfa majtfiaa fafeluunisfa pani 
hiilihangon feifomaan matolle, eifä oifeatte paifalfenfa mie* 
reSfä olemalle metallilaatalle. © iitä noufi femmoinen fä* 
rh, että herraSmäen tähtyi lähteä fofo huoneesta fuuttu- 
neina hänelle fuureSti.

äftutta, tyttöfeni! mielä tulee finulle fanoa, miten 
mafauSfantaria fiimottiin. © iinä oli monta temppua, 
määriin olettamana. (Snfin omattiin fefällä ja taimella 
yffi affuna, ainafin ruutu, faaba puhbaSta ilmaa fifälle„ 
fitte pantiin neitofien eilen pibetyt maatteet, fapotit ja ho* 
tut lillumaan maatefamariin, jos niitä mielä fäfillä oli. 
©inne pantiin ntyöS heidän tohmelinfa ja faiffi pienet la-



lut, faututfet, manfietit ja muut fellaifet fofoon fauniisti 
fufin paifallenfa. ^efoaStia ja juomalafit pyrittiin puh* 
taaffi ja neitosten yötoaatteet tapettiin umpeluilla toriS- 
tettnihin lauffuihin. 3fttu illalla rutoeteSfa tefemään het* 
t>än yöfiaanfa, fuin aamulla touoteita fotoon panemaan, 
piti minun ottaa totilleni ifon toalfean toyöliinan, fu 
fittui toaatefammarin otoen pieleSfä.

pehmeät matraSfit piti jofa päitoä fäännettämän ja 
poistatit hhtoin pubistettaman ja tafoitettaman, famaten 
päänaluffetfin; lafanat ja peitto piti illalla hhtoin fiteiffi 
ietoitettämän ja jalfain puoletta toifuSti fifäCte fullottaman, 
ja taaS aamutta fauniisti, tafaifeSti fofoonpantaman. 2li* 
nafin piti touoteen oleman fauniin ja näppärän, toaiffa 
eritatoatta. illa lla  piti pään toiereen noStettaman pieni 
pitytä peitettynä toalfofella liinafetta ja tämän päällä lau* 
tanen toefifarafiinin ja jnomalafien fanSfa; fetton jalfa 
oli myös fiihert fiirrettätoä ja fynttiläjalfa tai lamppu 
fefä fytyttimet. SBuoteen päälle piti yötoaatelauffu ja 
fen toiereen jalfapuoleen tohtoelit laSfettaman. bantutta 
touoteen fofoon pantua, oli toalfoinen peite letoitettätoä 
päälle, keitosten toaatetuöpöytä ja piirongit olitoat hän* 
Jalat pyhfiä, ja fiihen oli höyhenharja omiaan; mutta 
ainafin minä pibin fen toarotoaifuuben, että tetoitin toan* 
hän hienon fartiinin firjahyöyin ja umpeluSpöybäit yli, 
ennen fuin rupefin tomuttomaan.

„2Jc'utta $irjeni, anna nyt toähälle toeljelle® ehtool* 
lista. s|3ane muiStooS faiffi mitäs tänäpäitoänä olen fi* 
nulle fanonut; fe f u i t to a  tulla finutte hhöbyllifeffi, ja 
joS tulet toieraofen paiffaan, niin älä unhota foSfaan, 
fuinfa paljo finuun luotetaan, fuin finun huoleeS uSfotaan 
niin paljo emännitlefi artoottifia faluja. S iä fäytä tätä 
luottamusta toäärin huolettomuubetta eifä fuinfaan uSfot* 
tomuubella, olfoon afia fuinfa toähä hhtoänfä; fillä fe hä= 
päifee meibät Suutalan, omantuntomme ja muiben ih* 
rnisten ebeSfä. @mme taiba foSfaan funniatla ja ilotta 
pitää ja täyttää fitä, futa toääryybettä olemme ottaneet, 
peräti toifin . . . muistatfo minun fultaherttani afiaa?"

SKuiStan: äiti oli ferran löytänyt piffuifen, aifaa jo 
fabomteen, fultahertan, fun filtti neitonen oli faanut fyn* 
tymäpäitoänä lahjaffi täytettyänfä fyntntenen touotta, ja
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neitonen tuli niin iloifeffi faatuanfa hertan jättenfä, että 
hän antoi äitiKe faljta toertaa fuuremman hertan tuntua* 
patfinnoffi ja ntielihymänfä muistoffi."

„v3iiiu oli tarjen i! SDlfoon fe finutle, taiffa fitte 
teistä jota tämän minua fuureSti miellyttämän lahjan tu= 
lee faamaau, aina famanlaifena fuloifena fehoituffena, fuin 
fe taiten pitfän itäni minulle on ollut."

1 0

2 .  g a jjfe itjm fö .

9Jlontnaifi3ta lapfcityiian toclmoflifuuffiöta.

„Oletto tuullut että -Öofelaifen Saifu on otettu tap* 
fenpiiaffi pappilaan, maitta ei itfetään ole muuta tuin 
lapfi."

„0ten fyttä", maStafi Suffalan äiti, „fuulimpa miela 
neumojatiu, joita äiti mielä lähtöheifettä antoi tyttärel* 
lenfä; foifinpa näiben foiman jotaifen tytön formisfa ja 
jospa tirttoherran roumatin olis tuullut millä opetuffitta 
ja aitomutfilla Äatfit lätfi menemään heille, niin hän 
totta enfi hetfeStä pitäifi hänen hymänä."

»■Suutala fiunattoon laSta! Ju les  meittetin pifim* 
mältänfä juttelemaan näitä minun tytöilleni; heibänfin on 
jo pian lähteminen mieraafeen. Suutala heitä auttafoon 
maeltamaan tietänfä nuhteettomasti!

„@uuri tiitoS; mutta en minä taiba näin yhtä pu 
faa puhua niin fuin äiti puhuu ebeSfänfä olemalle mapi* 
fematte ja itfemälle lapfettenfa; fojen fuitenfin tehbä niin 
hymin fuin taiban."

Suin fitte Suffalan äiti oli tullut fifätte ja molent* 
mat hänen ystämänfä tyttäret fauniisti termehtäneet häntä 
jatfoi hän feSfeytetyn puheenfa, ja jutteli että firffoherra 
tutfinnon päätettyä fanfafouluSfa meni puhuttelemaan -3o* 
telan äitiä ja fäsfi hänen, niin pian fuin ferfefi, tutta 
f  aifun fanSfa pappilaan. SCäStäpä tuli molemmille miet* 
timistä, mutta funnuntaina firfonmenojen päätettyä he 
menimät finne. Saifu mieliin fohta lasten jouffoon lei* 
fittelemään, niin fauman fuin äitin fanSfa päätettiin, että 
Saifu tulifi olemaan pappitaSfa fityen asti fuin hän pää*



fee ripille, ja faamaan jonfun »äyän palffaafin, joS hän 
täyttää itfenfä hy»in. SDlipa hy»äfitt leSfi rautatie ja 
ifäStä ortoolle tyttäreHe. ®ro tuli tuiteutiu haifeaffi ja 
äiti antoi kaifulle monta faunista neutooa »ielä lähtö* 
hetteitä. Syliä niitä jo efceltä fäfinfin annettu oli. ä i t i  
fanoi: „ätä foSfaan unhota, fuinfa tärfiä afia fe on, että 
finun IjuoleeS, jota itfefin olet lapfi, uSfotaan muiben 
ihmisten lapfia, ja finä tulet olemaan Reille efifmoana. 
O ta tarffa » aa ri faifeSta mitä ajattelet, fanot ja teet. 
SJfuiSta, että tooit tulla I)ytoäffi taiffa paljaffi afeeffi. 
@inä taibat efimerfiöäfi »aifuttaa paljon pieniSfä, jotta 
otoat nuoremmat finua. @inä taibat pitää »aaria  että 
aina jotafin nautittuanfa fiittätoät -Suutalaa, ja joS niin 
fopii, »anhetnpianfa. @inä taibat, joS ei äitinfä ole faapu»illa 
pitämäSfä aamu* ja ehtoo*rufouffia yeibän fanSfanfa, pitää 
puolen ettei»ät foSfaan mene lepäämään taiffa noufe »uo* 
teeltanfa punaamatta, fillä fe on pyhä »et»ollifuuS. @inä 
taibat itfe ollen lempeä, hiljainen ja toben pitämä, h>ä* 
yittäin totuttaa lapfetfin, fiil;en, » a itta  toifin olifitoat toU 
tuneet ja taipnneetfin. ä lä  luule I;eibätt tuletoan »ähettt* 
män pifaififfi, tuittupäififfi ja malttamattomiffi, joS heitä 
famalla ta»alla fohtelet. (li, päin »aStoin; joS mjelit 
heistä jotafin hh®ää faaba, niin ole aina hiljainen ja fi* 
toeä; muista itfe ja muistuta tapfille, että 3untala fuu* 
tee ja näfee teibät. käytä itfeS aina niin fuin humalan 
näfy»iSfä, jota on tuullut finun rufouffeS ja finun pito* 
teeS fääntänyt faS»onfa, ne faStoot, joiben ebeSfä @hriS* 
tnS fanoo lasten enfelien aina feifo»an. ä lä  foSfaan 
finfaa lapfia, ätäfä yllytä heitä fyntiin, jota fen tefee, 
hänestä fanoo fama lasten pstä»ä, „parempi hänen otiS 
että myllynfitoi ripuStettaifiin hänen faulaanfa ja hän 
npotettaifiin meren fy»yyteett." f  ibä 3efnS filmäiS ebeS* 
fä, niin finä teet fitä fuin hänelle otollinen on. £ ä n  oli 
itfe tapfena, ja hänestä on firjoitettu „että hän faStooi 
toiifaubeSfa, armoSfa ja ijäsfä Suutalan ja ihmisten ebeS* 
fä." SoSfa tefin niin tefifitte!

@en perästä Äaifu fat monta hh»ää neu»oa jär* 
jeStyffeStä, fiitooSta ja puhtaubeSta. § ä n  »aroitettiin 
jofaiSna aamuna ja eljtoona pefemään lasten fitmät ja 
fäbet, ja tefemään tämän fuotuifeSti ja mieluifeSti että
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lapfet fitCjen mielellään taipuifiroat, eitoätfä pitäifi fitä 
»aiteana ja liufallifena, eitoät tulifi firreilfi ei»ätfä ru* 
peifi itfemään. ©inun fopii fanoa heille, että joS npt 
iapfina fammoffuwat mennä tifaifin filmin ja fäfin ma* 
faamaan, niin on Suutala auttatoa heitä ifoina famntof* 
fumaan fpnnin riettautta fpbämiSfänfä. Ullonainen puhtaus 
on fifällifenpuhtauben tutoa ja alinomainen m uistutut; ulfo* 
nainen puhtaus on ruumiille, fifätlinen fielulle terveellinen.

SaSten ^itoneeSfa on pibettätoä fiisti puhtaus, ja 
filloin tällöin hetfen aitaa otot tai affuna taitfa pellitin 
auti. ^uhbaS itma on tarpeellinen faifiHe jotta m aan 
päättä etätoät, joS mieli heibän faStoaa ja meneStpä; ja 
fitä outin faititte tarpeeffi.

gaSten matauStoaatteet otoat hptoin tuuletettatoat; 
heibän touoteitanfa ei fotoi panna fotoon fohta fuin nou« 
fetoat. Sefällä taSten tafanat ja peitot nfein pannaan 
fitlumaan ulfona; tämä on hh^in tertoeelliStä. SaSten 
paitoja ja fuffia tartoitaan ufeaSti muuttaa, eifä lasten 
ptte fotoi panna riffinäiStä toaatetta joS jofu apu auttaa, 
sjjieni reitä on pian parannettu fohta fuin huomattaan. 
gaSten piian tulee pitää toifun »aarin  lasten »aatteista 
ja fatuista ja feljottaa heitä »aromaan etteitoät tahraa 
eifä* retoi ja rifo niitä; mutta ei fotoi tehbä tätä toiljai* 
feSti eli tuStitetten että niistä toaitoaa on, toaan tem* 
peästi, järjeStptfen täljben ja taSten omaffi hh^bhtfi. §ä* 
uen tulee auttaa lapfia panemaan taiffi paifatlenfa taa* 
tiffoihin taiffa faapeiljin, mutta antaa heibän itfe ne lu= 
fita ja tätfeä atoaimenfa; fittä fe hutoittaa lapfia pieninä, 
ja tulee »anljeteSfa hh»äffi ta»affi. (5i fotoi foSfaan 
tieltää heitä ilmoittamasta toanhemmitte mitä puhutaan 
taiffa tehbään; toaan päin toaStoin tutee aina puhua tot® 
ta, fäpföön miten hh»änfä, famaten tulee toaroa fielitte* 
temiStä ja tantetemista lapfista ja toifiSta patfollifista. 
kielitteleminen hattoentaa fefä fen, jota fitä harjoittaa, 
että fen, jota fitä fuutuStetee. p artaa t afiat tuottatoat 
taloubeSfa niin paljon ilfepttä ja onnettomuutta fuin fie* 
litteteminen. puhtaasti fanoa mitä näfee »äärin  teljtä* 
»än ja toben jätteen toaStata fiiljen fuin »afaifeSti fpfh* 
tään ei ote tietittetemistä.
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(Si lapfia faa jättää tyffitt; monta furfuteltatoaa on» 
nettomuutto on tullut taSten p itä jä in  huotettomuubeSta 
täSfä afiaSfa. Sapfia tulee ^utoittaa, että mielellänfä 
otoat hoitajanfa fanSfa; ei fiifyen aina tartoita iltoeitä ja 
tepastamista, parempi on feffiä jotafin Ijeibän pienten 
fättenfä ja miefenfä harjoituffeffi. Sinua Ijeibän fufea 
päljftyniä, papuja, herneitä, olla ta riffilla , rafentaa Ijuo* 
neita puupalafista ja tefjbä ristejä päreistä. Suttele 
heille tapauffia piplialjiStoriaSta. Stämä taitaa tulla hh*^ 
bpllifeffi niin lapfitte fuin hoitajalle, jofa muutoin ehfä 
pian unhottaifi fen, fun oppilaSfa on oppinut.

„0 le  aina fitoeä, tafainen ja uSfotlinen toähimntäS* 
fäfin. SDlfoon Suutalan fiunauS finun fanSfaS!"

9iäin äiti päätti, ja juuri famaSfa tuli firffoljerran 
palmelija hetoofella ja rattailla noutamaan kaifua. „9tte 
itiimme faiffi", jiitteli kuffatan äiti, „mutta ei kaifun 
mitään hätää ote; ei penifulman matta mitään määrä» 
tön ole."

„<Si otefaan", fanoitoat molemmat nuoret, jotfa au 
toan tarfaSti fuunteiitoat kuftalau äitin fertomuSta. 3oS 
lutoan faamme, niin menemme tulemana phhänä finne 
firffoon, ja piStähmme fatfomaan kaifua; onpa oifeiit 
iloista fuutta fuinfa hän tulee aitaan."

9Jäin tefitoätfin molemmat nämät ja muut kaifun 
nuoret hStätoät. § e  näfitoät hänen otetaan hhtoiöä mie» 
tiu aina tpthtoäifenä firffoherran folmen tapfen fanSfa 
hmpäritlänfä.

SEofin ei ottutfaau toaifea hoitaa näitä fiitooja hh= 
toäntapaifia tapfia, jotfa alinomaa olitoat taitatoan au 
tinfä fitmäin alla, mutta parasta oli, että routoa piti 
kaifun hhtoänä, juuri fuin otifi häneSfä toäljäfen talliin 
tatoaran fäfittänht. §)än itahuttifin föphää leSfeä ufein 
tällä hutoittatoalla fanomalla.

Sfätoäffenfä kaifu huomaft että tapfia oli peljätetttj 
pimeällä, fummituffitla, pörötlä, tontuilla ja aatoeilta, pet* 
fäfitoätpä uofipoifaafin, jofa on ihminen niin hhtoin fuin 
he itfefin. kerran hänen fätoelteSfänfä lasten fanSfa pit* 
fin maantietä, tuli nofijapoifa toaStaan, luuta ja m usta 
fötyfi fäbeSfä ja puSfi feljäSfä; tästä molemmat toanhem» 
mat parfumaan täyttä furffua ja nuorin jofa mafafi pie*
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nillä toaunuillanfa rupefi heitä fäistämään. Saifu laS* 
feufi poltoillenfa puhuttelemaan piffuSta ja fofi fauneilla 
fanoiöa faaba ne toifet tptoenthmään, mutta fitä eli toai* 
fea faaba aifaan. Sfiofijapoifa oli feifal;tanut toähän rnat* 
fan päähän, näfi ja fuulteli heitä alallanfa, mutta pu* 
bisti toälittäin mustaa luutaanfa että nofi tuoffui pmpä* 
rinfä; fiitä parfu paheni. SBiimein Saifu fanoi: „fe ott 
häpeä että papiffi aifetoa Kaarle pelfää ihmistä toain 
fentähben, että hän on m usta; parempi oliS fifaren fanSfa 
fäfi fäbeSfä mennä puhuttelemaan nofijapoifaa ja lutoata 
hänelle jotafin hypitystä fuin pappilaan ferjetään."

9?ofijalle hän fanoi: „nämät otoat firffoherran lap= 
fet; nätytäppä heille ettei nofija ote pahempi fuin jofu 
muufaatt futtniallinen ihminen."

Copfet olitoat nimittelemällänfä häntä, toiljboin fui* 
tenfin fäsfitoät he fauniisti häntä menemään fhöffiin.. 
Sotiin tuttuanfa juttetitoat he faiffi routoaöe, jofa fiitti 
kaifua ja tupafi lapfiöe, että he, fiitä hh^äStä fuin tot- 
telitoat häntä, faifitoat itfe panna ruofaa pöpbälle ja fut* 
fua nofijaa aterialle. Jäm än  he tefitoätfin; hän fiitti 
fauniisti ja  föi mauffaaSti. 9iäiu oli tämänlaisten ih* 
misten pelfo poistettu; aatoeita, pöröjä eli tonttuja ei 
mainittu foSfaan, ja pimeiSfä huoneiSfa fähtiin enfin Sai= 
fun fanSfa fitte toähittäin yffinfin noutamaSfa jotafin tie* 
tpstä paifaéta, liiffuitt hiljaa ja toaroen ettei mitään lou* 
fattaifi. Sftäin pmmärtätoäifeSti eli Saifu lasten fanSfa.. 
§ e  pititoätfin hänen toarfin hPtoänä ja olitoat iloifet fuin 
faitoat antaa hänelle toaateferran fumpifin hänen ntolem* 
miffi juhliffenfa, fuin hän rippifoulun päätettyä firffo* 
herran opetuffella päästettiin fe r ra n  ehtoollifetle. J h ttö 
antoi hänelle toalfoifen ja poifa mustan toaateferran, ja 
kaifu fiitti Suutalaa, jofa oli fuonut hänen tulemaan niin 
hhtoään fuofioon lasten fanSfa.

3 . U M p e lu ^ o j ty i .

Uutpelttffta ja patffaantifia.
katfo fuinfa fuotuifeSti fetoäinen päitoä paistaa ja 

fuinfa iloifina lapfet fofoontutoat fouluuu, faatuanfa itfe*
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hifin fotonansa ratoitfetoan puolipäitoallifen! 3oSfa faiffi 
näin onnellifet lapfet aina muistaifitoat fiittää Suma» 
laa IjytoyybeStänfä, jofa niin fiunaa toanl;empain työ» 
tooiman, että tye Jpänen armonfa fautta faatoat lasten 
moninaifet tarpeet täytetylfi, ja joSfa tye fiitoHifuubetta 
muistaifitoat toantyentpainfa faiffinaiéta huolenpitoa.

Sa^beSta afhtnaSta toalaifee päitoä täpbellänfä ulfo* 
puolifen foulutyuoneen. SIffunain feSfitoäliSfä oletoan pit= 
fan pöpbän ympärillä istutoat jo muutamat tytöt. Joi» 
fet tuolla latoneen loufoSfa pefetoät fäfiänfä, taiffa obot» 
tatoat faatoanfa pestä; nämät otoat ne, jotfa eitoät foto* 
nanfa ole toimittaneet tätä pupbiStuSta, futyun tyeitä fui* 
tenfin niin ufein teloitetaan. Opettajatar on aitoan tarffa 
fiitä, että faiffi umpeluS pibetään puhtaasti ja tepbään 
toimeHifeSti laatunfa mufaan. Clfoon ppljinliina fuinfa 
paffu, tatyi niistinliina fuinfa pieno yptoänfä, niiu pitää 
palteen ainafin juoffeman lanfaa ntpöben ja pistämät 
oleman tafaifet, umpeluS pupbaS ja teoS fauniisti laSfe* 
tettaman jofa ferran fuin fäfistäs laSfetaan.

STäpän tartoitaan tarffuutta ja puhtautta, fen pm* 
m ärtää toäpä lapfifin. ^Jitäfäät fentäpben, pStätoäifeni, 
fätenne puhtaina; fiitä faatte pytoän tottumuffen faifeffi 
elinijäffenne. @i ole juuri mitään toaimotoäen aSfareita, 
fuSfa ei puptauS olifi pääafiana. Saifisfa fäfitöisfä fe 
on toälttätoättömästi tarpeellinen. -3a nyt tuon monelle» 
fin ifätoän pefotoimen päätettyä, alfaa opettajatar ncu= 
tooa umpelemaan.

k a l l i s t a m i n e n  on puofein oppia, fe onfin faifen 
umpeluffen perustus, kallistam aan tulee jofaifen op e* 
telia pptoin. Jä p ä n  on toarfin tarpeellinen että palliS» 
tettatoa toaatteen parras tafaifeSti taitetaan faffi fertaa 
lanfaa mpöben, joS lanfaa myöben ja fuoraSti on leifat* 
tu ; mutta joS muulla tatoalla on leifattu, niin tulee f at» 
foa että palle ainafin tulee tafaletoeäffi. <2nfi aluSfa on 
furfimifesta pptoä apu. «Sitte on fatfominen että faiffi 
pistämät tuletoat yptä pitfiffi ja famanfuuntaififfi.

©en artoaatte tyttöfeni, että opittuanne ja totuttuanne 
toarfin hytein paHiStamaan, on teibän tyuofea oppia fat» 
fenlaista muutafin umpelemista, ja fiitä on teillä hyötyä 
foiffena elinaifananne. Sljatelfaat toain fuinfa Itytoä on*
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fuin taibatte ummella omat paitanne ja muibenfin pai» 
toja, mutta ei tämä ole niin tyuofea afia luin meni luu» 
tee. kallistam aan opittuamme rutoetaan umpelentaan yli» 
lu o b e n , fuin faffi toaatteen fappaletta ummellaan yhteen. 
JäS fä  en to aari otettatoa, että molempain partaat pibe* 
tään tafan ja yfjtä piufaSfa, niin myös että pistämät 
juoffetoat ta f a n  yfjtä pitfiuä ja letoeinä. Sollei tästä 
afiaSta toaaria pibetä, niin umpelut tulee ruman näföi» 
feffi, fuin fitä formiturtoalla (toingerporilla) on filitetty.

S a te f a u m a  on myös moneen paiffaan tarpeelli» 
uen. SEällä yybistetään faffi »aatteen fappaletta toi» 
fiinfa. flinen  fappale taitetaan foufaSti ylöspäin ja ali» 
uen pibetään toäfyää letoeempänä, aina y^tätäifeSti; neula 
pistetään alifen fautta ylifen läpi juuri taitteen tafaa, 
aina ytytä pitfillä piStämillä pääyän astij fitte fäänne» 
tään letoeempi parras tämän umpeleen päälle ja ummet» 
laan fiiuni paöiStamifen tatoalla.

3oS te, tyttöfet, oifeeu ofaatte ummella näillä fol» 
mella tatoalia, niin taibatte auttaa äitiänne omia ja toet» 
jeinne ja fifarienne paitoja umntelleSfa, jofa on yytoä ila» 
yuttatoa afia; mutta joS toielä tatybotte niitä fcristella, 
tartoitaan toielä oppia p iS to u m p e lu S ta  ja läp ium » 
p e lu S ta  eli r e i f im ä  = n e u lo m iS ta . Grbellinen on näp» 
pärä faulan ympäryffeSfä ja fauluffen tiitteeSfä, ja toi» 
nen yiain fuisfa. k iS to u m p e lu S  ei tule fauniiffi, jollet 
fitä tetybä aitoan tarfaSti ja taitatoaSti. (Sitfin pitää 
toaatteen taite oleman aitoan tafainen, fitte pistetään neula 
päin alaS läpi toaatteen ja fatyben tai folmen langan ta» 
faa ylös, toinen ferta pistetään famaSta paifaSta alaS, 
mutta famaa »ertaa ebempää ylös, aina pistäen fiitä 
alaS fuSta ebellifeSfä pisteesjä ylös »ebettiin. Ställä lailla 
tulee taibolla tetyty pistelemä oifealta puolelta olemaan fen 
näföinen fuin ri» i pieniä tyelmiä parin langan pääsfä 
taitteen fyrjäStä, ja fauniStaa paitaa yy»in.

Ranteen ja muiben »aatetten faiStoja y lis te tään  
tafaap is te ly s» u m p elu ffe lla . Stäsfä pannaan faistai» 
oifeat puolet »aStuffin ja partaat tafan, fitte pistetään 
neula fuoraan alaS ja ylös famaten fuin pistoumpeluf» 
feSta {anottiin; mutta ei tartoitfe toifeu alaSpiStämän fäybä 
entifeStä ylöS»piStämäStä, toaan entifen ja toiimeifen ylös*
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pistämän feSfi»äliStä. Otyutta »päätettä ummeöeSfa fo» 
pii ytyben tafaa pistämän perästä pistää toielä pari fer» 
taa ebellenfä, futa futfutaan t a f a a  ja  ebetfen  p iste»  
te m ä ff i .

ö ä p iu m p e le m a a n  ei ote juuri tyuofeaSti ja pian 
opittu, fe »aatii aitaa ja tarffuutta joS mielii fitä fau» 
niiffi faaba. 5)ffinfertaifeen läpiumpetuffeen firluotetaan 
fanfaaSta paHetaitteen »iereStä 3 tai 4  lanfaa. © itte 
pistetään neula folmen tai neljän jätetyn langan tafaa 
ylös ja toifen ferran muutoin famaa jätfeä alaS, mutta 
fatnaSfa pistäen palletaitteefeen fiinni, että ne tangat jou» 
tumat fotmun fifälle tetyben tätä päähän asti. «Samaten 
tetybääit »aatteen puoletta. Säpiumpeluffia on monen» 
laifio, mutta foSfa niitä ei taiba muutoin fuin fättä pi» 
täen oppia, niin lienee parempi opetella paiffaamaan ja  
parantamaan.

(SiföS, lapfet, ote itämä ottaa riffinäistä »aatetta 
yltenfä, ottoon mifä toaatefappate tyty»änfä? J ä tä  »oi 
jofainen nuori fefä mäntyä maimoityminen mälttää, jolla 
»a in  »ätyänfin on aifaa omaSfa mallaSfa; ymmärrätte 
fiiS fuinfa tyymä on jo lapfuubeSfa oppia fomaSti ja tai» 
tamaSti parantamaan »aatteitanfa. jo t ta  faifeti fiityen 
mielistytte.

$ffi tyttö oli tuonut oppilaan myötänfä paiban ja 
toinen tyameen parannettamaffi ja fopimia tilffuja paifaffi, 
fiitä ilman niitä ei ntifään paiffaaminen meneStty. 5)?eifä 
tarfaStettiin enfin; fe ei oltutfaan aimau fuuri, mutta 
ympärys oli fulunut tyataraffi. Opettajatar ofotti että 
paiffa oli pantama niin fuureffi, että fe peitti reijän ja 
mifä tutunutta oli ja umpeluS tuli feStämään fotytaan; 
fitte tyän leiffafi tilfun tanfaa mtyöben, taitti partaat ja 
taSfi fen riffinäifen päälle, futyun fe tyliluoben näppä» 
rästi ummettiin oifeaite puolelle. Jäm än  tetyttyä leifat» 
tiin toifelta puoletta mäntyä mertyo pojeS lanfaa mtyöben, 
ja parras ummettiin fiini paltiStamifen tatoaöa.

Jaitatoalla ja aifaifella parantamifella faabaan paita 
ja muu liinainen »aate feStämään »ielä fau»an aifaa, 
mutta joS parantaminen laimiin ttyöbään taiffa tetybään 
tyuolettomaSti reijän umpeen rtypiStämätlä, niin tottapa 
reifä jo enfi pefoSfa aufenee monta »ertaa fuurentmaffi.
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3ofaifen, marfinfin marattoman, on tarpeellinen oppia niin 
fytjmin parantamaan maniaa fuin uufiafin umpeiemaan.

SUiaiju oli tuonut riffinäifen tyameenfa parannetta* 
maffi; fuutfaammepa mitä neumoja Ijän faa. Jparne on 
ruutuinen, melfein uufi, mutta fiiljen on palanut fuuri 
reifä. J ä m ä  maljinfo on maffanut SDfaijulle monta ftty* 
neltä, ja tuoSfa tjän feifoo määrin ottamana fuinfa opet® 
tajatar fomittelee rannun rautua maStaan fefä pitfin että 
poifin, fitte taittaa paifan ääret alle ja furfii (roifittaa) 
fen fiallenfa, fitte maSta SOiaiju faa ummella fen fiinni 
ijliluoben tafyi pallistamifen tamalla. SBiimeifeffi 3J?aiju 
neumotaan fotona painamaan umpeleenfa filittySrauballa; 
reijän partaita ei tarmita pistää fiinni, fuin fyame on 
millainen, futa ei tarmita pestä; muutoin olifi fama 
maromaifuuS tarpeellinen, fuin paiban paiffaamifesta f a* 
noitiin.

Jefyttyänfä niinfuin neumottiin, ja faatuanfa Rämeen 
niin Ijtymin paifatuffi, ettei äffinäineu olis fyuomannutfaan 
fen riffi olleen, armaatte fuinfa iloinen SDJaiju oli, mar» 
finfin faabeSfanfa tällä ilottaa äitiänfä, jolta niin paljo 
puolta ja maimaa oli ollut uuben Ijameen faamifeSta!

kitäfäät, lapfet, maatteitanne mifuSti ja puhtaasti, 
fen te olette manJjemmillenne melmollifet, ja fe tulee teille 
Itymäffi ja Ityöbtyllifeffi tamaffi, fuin maSta tätytity omalla 
työllänne anfaita mitä tarmitfette.

©ufait ftttomiitett, parfimiitett, toerfon huominen.

©ilmätfäämme mielä umpeluS*oppilaan, ennen fuin 
fen peräti jätämme. Ju o ö a  loufoSfa istuu muutamia 
tyttöjä; mäljimmät ferimät millalanfaa, ifompain ueu= 
moeSfa Ijeitä ferimään fauniisti, että lanfa tulee langan 
miereen ja fiten ferä fauniin muotoifeffi. SDi! fuinfa jär= 
jestys on Ijtymä afia, fuinfa fe on tarpeellinen faifisfa ja 
fauuistaa faiffia naisten fäfialoja! SatfoS tuota ferää 
fuin pieni Siifu juuri fai pääfetyffi; Ijän ottaa fen parai* 
faa puifolta ja panee pöybälle. ©e on maltan näppärä; 
mutta tuo © aaran ferä, tyf)! fuinfa mino ja Ijöfferöinen; 
eipä fjaittaa, että fyän faa fen toistamifeen feriäffenfä. 
SDmpa Ijän ljuteloinut fiinäfin, ettei ote fäärinyt langan
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alfupöätä puifon ympäri ja fiitä päästä fuitenfin futo* 
maan afjetaan.

SJluutamat tytöt täyttämät toain faljta toarraSta, 
futoen ebeg»tafaifin; näin Ije futotoat fuffanauljaa äitille, 
fifarille ja itfeCenfäfin. SEoifet futotoat oifeaa fuffaa, Ijei» 
fcan tulee pitää tarffaa toaaria; fillä joS jofu filmä pu» 
toaa, eli ei tule järjeStänfä toartaalle, niin fe lähtee fir» 
poamaan ja toie fofo ritoin ntyötänfä päähän asti, ja fe 
paiffa jää tiffinäifelfi. 3oS jofaifeSta filmäStä pistetään 
yffx ferta, niin fubonto tulee tafafeltoeäffi, mutta joS fyfy» 
beStä filmäStä pistetään faffi fertaa, niin fuffa tulee tyfytä 
filmöä letoeemmäffi, futa futfutaan fa S to a tta m ife f f i ;  
mutta joS foufentaa tafybotaan, niin pistetään ferrallanfa 
faljbeSta filmäStä, että niistä toain tulee fyffi, futa futfu* 
taan fa to e n ta m ife f f i . Opettajatar on antanut tytölle 
paperifen fufan faatoan, fuSfa piirrolla on merfitty faS* 
roattamifen ja fatoeutamifen paiffa, ja mistä faunan fu= 
tominen alfaa. Suin fuffa laSfetaau tämän faatoan päälle 
niin pian nätyty, joS faStoattaa taiffa fatoentaa tartoi» 
taan. SSaitya pStätoä, jofa jo tyllin on näfynfyt neutoonfa 
ItyobpÖifeffi, leljottaa faiftia tyttöjä jo lapfena ja nuorena 
Varjottomaan fufan futomifeen, fillä fitte tulee aifa, joi» 
loin eitoät muilta töiltä ja ostareilta jouba täljän toi^ 
meen; mutta toanljuuben päitoinä, tuin filmät fyuifenetoat,. 
niin että umpeleminen tulee Ijanfatalfi ja työläs on faaba 
lanfaafin neulan filmään, f illoin on fufan futominen Ityö» 
hellinen ja ljutoittatoa työsfentety. Saiffi tartoitfetoat 
fuffia, ja foettelemuS on ofottanut että fäfin fubotut otoat 
jofa*aifaifeen pitämifeen feStätoimmät fuin tuoleiSfa fubo» 
tu t; mutta tyffi toifa on fumpaifellafin lailla, fe että pi» 
täeSfä fulutoat riffi, että nityin tulee reifä, futa ei fäty 
paiffaamaöa parantaminen, toaan täfytyty p a r  f ia ,  niin» 
fuin faiffi tiebämme.

karfimifen nimifin ilmottaa parantamista ja toalj» 
toistamista, fttyun täSfa annetaan tarpeeHifia neutooja.

(gnnen faiffia on muistaminen että niin pian fuin 
tjuomaatte reijän fnfaSfa, on fe parannettatoa, fillä mitä 
fuuremmaffi fe pääfee, fitä Ijanfalampi on fitä parfia; jo 
ijljben filmänfin ratfeema on parannettatoa, fillä reifä on 
aina letoenetoä ja fyfyben filmän ratfeemaSta lähtee fuffa
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firpoomaön. SoSfa fufan reijän fympätyS melfein aina 
on lipunut ja ljuono, niin on etempää alfaminen. Snfin 
pistellään IjipuneeSfa fofybaSfa pitfinpäin fuffaa ebelteu 
pistämifen tatoalla pitfin jofaiSta filmäritoiä lujempaan 
asti, fuSta fäänntytään tafafin jättäen reijän foljballa lan* 
gat toieritySten juuri fuin loimeffi, näin tehtyä fiffi fuin 
toifeöa äärellä lujempi tulee eteen, pistettään famaila ta» 
toalta poifittain, reijän foljballa touorotetlen loimilangan 
aliten ja päättiten, pitäen fiitä toaarin että feuraatoafla 
terralta fe lanfa nostetaan päätie, fu ebeltifettä on jätetty 
alle. JäS fä on muistaminen, ettei tanfoja faa toetää 
piuffaan, eifä jättää ttytä lanfaa Ijetteämmäffi fuin toinen* 
faan on. öoS toain reifä umpeen parfitaan jättäen Jji* 
puneen pmpärtyStän fillenfä, niin fofo parfima pian riiS* 
ttty poijeS ja reifä tulee pafyemmaffi, famaten joS fitä 
furomalla umpeen typistetään.

Söirffaamifen ja toerfon futomifen jätämme fättä pi* 
täen opetettatoaffi, mutta neulalla merfitfemifen faatooja 
luulemme paremmin tartoittatoan.

2 0

Satfo futoaa firjan lopuSfa.

Jättöjen ummelleSfa ja muutaman poifain toerffoa 
futoesfa on toifilla pojilla touolimista. SJiitäpä fitte? 
Sopa Itytoääfin ja tarpeellista; Ije touolitoat, muutamat 
puusta, toifet faarnaSta toerfon pulloja, jotfa pitätoät toer* 
fon toista äärtä eli ainaa toeben pinnaSfa, ja joiben läpi
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fätymSt nuorat, joitta merffo fotoon roebetääit otettaisfa 
ytöS fafoinenfa.

SoSfa faiffi fäfittäifimme fen opetuffeu totifen ja ma» 
f aro an armon jonfa faamute friStin*opin enfitnäifeSfä fir= 
jaSfa, joöfa f u ta a n :  ,(tn in fä  Ijtyöbtyn tu o t t a a  to im i 
jia tfyöntefo?" ja m astataan: „ a ljfe ru u s  ja  ttyön» 
te fo  m afyro istaa  t e r m e i t t ä  ja  e b is tä ä  m e n e s ty *  
t ä ,  e s tä ä  ja  m ä t t tä ä  m o n ta  f i n n in  t i l a a ,  aut» 
t a a  m e itä  m a S tu S ta m a a n  ja  m o itta m a a n  p a h o ja  
p in to ja  ja  m ie t te ly f f iä ,  ro ie lä p ä  a n t a a  p a ljo n  
l o j u t u s t a  ja  m ie te n rn a fu u tta  m aStoinfäfym i» 
f i s f ä ,  Iju o le iS fa  ja  m u r lje is fa f in . '' kielelläm m e 
fiiS faiffi, tieto*opin rinnalla, jo lapfuubeSfa ja nuoruu* 
beSfa opettelifimme jotafuta fafittjötä, jolla ^umittaifimme 
joutoljetfiä ja jos tarme maatii, faifimme funniallifen jospa 
mä^äifenfin tulofeinon.

4 . Ä c ittä m ife n  ö S fo rec t.

katain ja raniöctt fcittoastiain puhtaina pitäminen.

Sftitä on lasten tefemistä feittiöSfä? ajattelee moni; 
Ije omat main toimeSfa olemain tiellä ja tottumat pahaan 
perfottelemifen tapaan; mutta roanljuS, jofa näillä firjaU 
millä fofee lemittää Ijeibän toimeliaifuuttanfa amarampaan 
piiriin fobolliSta Ijtyötfyä fartuttamaan, fuo mieluifeSti 
nuorten tyttöjen feittiöSfäfin aSfaroiman, fouluSta fotiin 
tultuanfa. ©euratfaa fiiS l;äntä finne.

©e feittiö, fuljun öän joljbattaa, ei ole mifään fuuri 
ja fomea, fuSfa ufeat piiat ja poiat puunaamat pääfofin 
fäsfettäminä, tai muljfea naisfoffi on mailan pääUä; ei 
tfänä, maan täSfä feittiöSfä pmmärtäroä emäntä itfe pU 
tää toimen, ja foljta faatte näljbä, miten fyän oljjaa faljta 
toanljinta tytärtänfä, jotfa jo faljbeffan muoben ijäStä, fe 
on foljta fuin pääfimät pienten lasten fouluSta fanfafou» 
luun omat, fumpifin miiffonfa, olleet äitinfä apuna foto» 
aSfareiSfa. 9ipt fye jo omat 12 ja 14 muoben m aniat 
ja taitamat toimittaa monta aSfaruSta, joSta monifin 
luanljempi tyttö ei tiebä mitäfään.



SBiiftoanfa pitämättä tytöttä on ljuoli fiitä, että pa* 
bat ja pannut, joisfa ruotia on feitetty, foyta pestään 
puytaiffi, fittä äiti pitää tarffaa puolta fiitä. ©än ott 
ufein näyttänyt tyttäritlenfä fuinfa pataan jäänyt faap» 
peenljitunen ruostuttaa rauban, fufuttaa tinan maSfias* 
tiaSta, ja fuinfa fe turmelee ruuan, jottei fitä ennen uutta 
{eittämistä forjata. äJiutta maSfinen astia, fuSta tinauS 
on fyöyynyt, on pifainen ruostumaan, ja maSfen (fuparin) 
ruoste on toarftit määrällinen termeybette ja yengeltefin. 
SDZoni on tinattomaSfa maSfipannuSfa feitetyStä marja^tt* 
faSta tat)i yyytetöStä foman fimun färfinyt, taiffa peräti 
furmanfa faanut. «Sentäyben on tarffa maari pibettämä 
tinattujen maSfiaStiain puytaubeSta, että ne foyta teittä* 
mäStä päästyä pestään peymeättä tiinafetta riemulta ja 
fuimataan tuimatta riemutta pyytien; jolloin fufloin on 
tipiättä ja yapanneefla feittäminen tarpeellinen, p ää ttä  
ne faabaan puhtaasti fiittamäffi yieroen mittaifetta rie» 
mutta ja ferityffeftä tatyt piimättä. Safari* eti meSfinft» 
eti niin futfuttut matmi*aStiat, fattitat ja morttelit omat 
famalla tamatta puybiStettamat ja aina tuimana pibetta» 
m ät; myös jofa ferran fuin niitä tarmitaan enfin pulj* 
iistettam at.

9fautapaboiSta on ennen fanottu, että faappeet omat 
foyta feittämäStä päästyä poijeS peStämät mauyan miS* 
pitän tynfättä tayi otfitufotta, fuimaffi pyyittämät; fitlä 
ntärfyys on pifainen ruostuttamaan, ja ruoste fyömyttäa 
paban puyfi. pää ttä  ytimäinen nofi täytee fiimettä, mutta 
marfin puytaaffi pestään mebettä; ja näin puytaana ja 
fuimattuna pata pannaan fytjettenfä taiffa fuuflenfa pata» 
panfufle taiffa patataariin, että tomu ja muu törfy fiiyen 
mäycramin menifi.

2ftitä rautapatain puytaina pitämifeStä on fanottu, 
fe on läffi*aStioiSta ja fapineista myös tarfoin määriin 
otettama; fitlä ne omat yerfät ruostumaan ja pifaifet fyö* 
ryntään puyfi ja mitättömiffi.

kuytauS feittiöSfä ja faifisfa feittiön fatuiSfa ja fa* 
pineisfa on fauniS ja yumittama itfeSfänfäfin, mutta mietä 
enempi on että puytaubetta ruuat tulemat maulfailfi ja 
Jaiffi fatnt monta mertaa faumemmin feStämiffi.
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Seittiön puufalut, pöntöt, fortoot, fanfot, lau»
tafet, futljot (fupit), lufifat ja tatufat (to abit) pestään 
fofjta tuoreina f;iebatta ja toebeKä, p y itään  fuimiffi pph» 
fimellä |a  fioitellaan fufin paifalienfa. Jä m ä  tetee fofo 
feittiön putsfiaffi, futa muinaan enemmin fuin npfpifenä 
d fan a  pibettiin talon funniana.

Sapfet, niin ifommat fuin toähemmät taitamat to» 
betla enemmän fuin tuutistaan toaifuttaa toanhentpainfa 
yyöbyfft tai haitaffi, ebuffi taiffa toahingoffi, ilofft taiffa 
furufft. SäpbeSfänne, lapfet, metfäSfä, fuin näette muu» 
riaiS» (fufijaiS*)pefän, niin fatfofaat jofu aifa tarfoin fen 
aperoita afuffaita, fuinfa ne pitfiSfä jonoisfa toaettatoat 
utoS afunnoStanfa ja toifet pprfitoät fotiin, jofatnen pieni 
muurainen tuoben jotafuta puun neulasta, ruohon, oljen 
tahi te£>ben murua taiffa fiementä fotiin toanhemmitle fäp» 
tettätoäffi tatouben tarpeifiin. J ä l lä  pffimielifellä apfe» 
ruuhetta pefä faStoaa ja m enesty. SoSpa faiffi ihmifet 
famalta af;feruubetta pprfifitoät fotoista ja feSfinäiStä hh» 
toää ja ^ ö tp ä  tartuttamaan, joS faiffi lapfet jo m artain 
fii^en totutettaifiin; niin laiSfuuS ja fen tuottama toifye* 
liäifpys poistettaifiin ja ^teinen onni ja menestys pe» 
ruStettaifiin. Satfofaamme luontoa ja faiffia luontofap» 
paleita, fuinfa faifisfa Suojan toiifauS, IjptoötyS ja raf» 
fauS loistaa ahferuubeSfa ja järjeStpffeSfä, meille efifu» 
toaffi ja fe^oituffeffi, jollei meibän itfefäifphtemme tun» 
toamme pimittäifi.

äJJutta palatfaamme feittiöön; fiellä feifoo toafatoaua 
paifatlanfa tuttu taffa, nimittäin jofa juuri juoneen feit* 
tiöffi omistaa; taialla palaa toalfia, f un fitumuubella ruu» 
toat pabaSfa tahi panuuSfa taiffa fattilaSfa fiehuntaSfa 
feitetään. knut, joita tuli polttaa, otoat niin forjatta» 
wat, että toalfia antaa foljtuullifen fuumuuben, ettei fei» 
toS plellifellä fuumuubetla fuo^u pii, taiffa fotoin I;uo» 
noita jää liehumatta happanemaan tal;i imettyinään. Seit» 
tämästä päästyä forjataan pabat ja pannut niin luin jo 
fanottiin; mutta tafan arinan pmpärpffettä otoat mpöS 
faiffi puun riisteet ja hajonneen hiilen murut fiitoellä tahi 
tuuballa pphittätoät tuleen; fefäteet fammutetaan hajotta» 
maila ja toähällä toebetlä. kelliä ei futjeta ennen fuin 
Jhiitet niin fammutoat että niihin tulee höptptuhfaa päälle.
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STafatt (eittämästä p y i t ä ä n  irtain nofi fiitoettä talji luu* 
batla ennen fuin toalfia toiritetään. Jafan piipusta (to» 
toSta, fatoutortoeSta) on noli ufeemmin taSfettatoa; fitlä 
joS nofea faa paffutta paatua, niin fiitä toäfittäin irtauu 
fappateita, jotfa puboteSfa pataan turmeletoat ruuan, 
taiffa fe tuulelta tahi toahtoemmaSta toaffiaSta tyttyh pa» 
tatnaan hirmuifetta riemulla, tooi punaista  Kanaan toton 
taiffa nafata patatoia nofifappateita fautoaSfin, ja niin 
tuottaa tulipalon.

J ä m ä  taffa on tuo tatoaöinen talonpoifainen, muu» 
rattu  tafafella tiili-arinalla, fun päällä toalfia pataa; 
mutta toarattifemmitla on rautainen taffapaafi, fun atta 
toatfia pataa, ja fiinä otoat patain pohjatte reijät, joita 
rautarenfaitta taitetaan toäljentää minfä merran fufin 
pata roaatii. J ä m ä  rautapaafi ja fen renfaat otoat pi» 
bettätoät puhtaina ja fuitoina, fillä joS fityen roisfaljtaa 
toettä, niin fe ruostuu, joS jotafin raStoaa, niin fiitä täi)» 
tee fjaifetoa färt>. Äuitettfin on fe joltoinfnttoin peStämä 
toebettä ja luetada, fuiwaten pifaifeSti; luarfitt uubennä» 
föifeffi fe faabaan hieroen tityertfittä ja etifalta.

Soitta ei ote erinäistä huonetta feittiöSfä, ue pitä» 
toät irtonaista rautataffaa, fuSta f aloit johbatetaan rauta» 
tortoelta fafetuunin fautta utoS. ©emmoifen puhtaana 
pitäminen fäp famalta tatoatta fuin rautaifen taffapaa» 
benfin; fuitenfin on näiben fatoutortoeSta nofi ufein pe» 
rattatoa, että fatou estämättä pääfee utoS, muutoin fe 
hajoitee huoneefeen.

[<Sattm}nrtei8fä ja niiben jäännöffenä $>ibetään nriela muuta* 
misfa faufaiftSfa maan£atfoi8fa l ie f i ,  fe on ftu8fafitt>e8tä ja \a* 
tuesta fubottu fotynlo eli fuo^pa Ijtrftyanfolta uunin (^efän) fuu* 
nafta, m utta meibän on ftita tyfytä toäfyä £ufyumi8ta fuin fobaöta 
ia m aa^eräsfä feittämifegtäfin.]

Saiffi tarpeettifet työt, toimet ja aSfareet otoat fun» 
niattifet ja hhöbhltifet, eifä mitään huono ja pfönfatfot» 
tatoa. ©entähben otoat ne lapfet onnettifet, jotfa hh®än 
äibin tahi täbin johbatuffella jo pienuubeSta pitäen faa» 
toat oppia ja harjaantua feittiöSfäfin aSfaroimaan ja te» 
femään mitä toain taitatoat puhtaasti, fiiStiSti ja näppä» 
rästi; heibän tapfuutenfa aifa futuu ilotta hupaifeSti, ja 
faStoettuanfa täyfi iljmififfi, anfaitfee heibän mireptenfä 
ja puljtautenfa futtnian ja faifen funniattifen meneStyffen.
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5 . ^ e fc m in e n .

huuhtominen ja toiruttaurinen,
3oS nyt joitafuita nuorta tyttöjä, jotfa enttenfin otoat 

atetbän faniam m e fäyneet Niiralan tutoaSfa, hatuttaa toielä 
terran fähbä finne fatfaStamaan, niin heitä fohtaa toä* 
hemmin itahuttama näty fuin fittoin; mutta lätkäämme 
fuitenfitt! Jo fi on että tämä laStenfa puolesta niin huo* 
lellinen ja työSfä pyrfitoä äiti nyt mataa toaljuna tauti* 
»uoteelta; fuitenfin hän on jo paranemaan päin. päiten 
«beSfänfä feifoo kirje, jonfa tunnemme entifeötä, fuin hän 
fätot pienten taSten foulua. @itte on muutamia touofia 
tutunut, puolet ja toimet otoat fauniisti tartuttaneet 
täSfä nuoreSfa tytöSfä hh®iä omaifuuffia, jotfa itoifeSfa 
ja furuttomaSfa etämäsfä otifitoat ehfä fautoanfin maan* 
neet ifänänfä fuin uneSfa. Suin äiti fairaStui, niin 
olitoat ahtaat otot, pimeät paifat. SBefjen ja ^irjen omat 
ruuan ja juoman tarpeet olitoat yhtäläifet fuin ennen* 
Iin, mutta fifätte tutoa ei ottut mistään, ©itiöin oli k i r 
jettä hhtoä fiitä, että oli faanut pyöriä äitinfä apuna fai* 
fenlaifisfa aSfareiSfa, toarfinfin toaatetten pefemifeSfä ja 
fttentämifeSfä. .'pän puhutteti nyt tuttua muijaa ja pyyfi 
auttamaan niiSfä tefemifiSfä, joita ei itfe jaffanut tai tai* 
tanut aitaan faaba. 3oS tahbotte feurata häntä toimiS* 
fanfa, niin puhun teille alusta loppuun luinfa hän tämän 
tetjtätoänfä toimitti.

Stiinfuin äitifin aina oli tehnyt, toieraita toaatteita 
pefoon ottaeSfanfa, niin ^pirjefixt nyt tufi »aatteet firjoi* 
tetun luettelon jälleen ja antoi ue fitte punnita, joS niin 
tallo ttiin . ©itte fotiin tultuanfa hän erotteli paffum* 
mat, hienommat ja firjatoat eti painetut toaatteet eri 
läjiin, pani tiinaifet tifoon funfin lain eriltenfä, laina» 
fobaSfa, fuin ei tahtonut toaitoata fairaSta äitiänfä toefi* 
höyryllä ja foSteubetta. SBalmiiffi ja pitätoäffi turtoo* 
tettu amme (fammio) nostettiin omituifette ristifotle muuri» 
paban toiereen; tapin tätoen fohbalte afetettiin faffi fitä 
toarten fatfottua härjän teufatuuta fatleltenfa *) (hätä»

*) © Ju tu aan  la to iv a t  © u o m a la ife t fa ife n ta if ia  p u h ta ita  lu i ta  
a m m een  A j a l l e .  @ uom . m u i« t.

2
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toaraSfa auttaa fupera fruufin tappate), että tipiä estä
mättä juoffemaan pääfee. <Sitte teloitettiin ammeen poty» 
jatte fefä taiboitte paffuja tafanoita (t;ur§tia); tä p n  näin 
to edottuun ammeefeen pantiin puSfi täpnnä feutottua tulj» 
taa, fun totoin umpeen fibottuna; toinen hptoin turtoo- 
tettu amme ja muuripata täytettiin toebettä ja pefinpun* 
fat afetettiin paifattenfa. sJiämät taiffi toimitettuanfa 
et)tootta ennen pefopäitoää, tjän meni äitinfä tpfö fano= 
maan, mitä oli tetjnpt ja mitä huomenna aitoi tetjbä; 
otitin toarfitt iloinen, fuin äiti tjptoäffpi teinen toimitut* 
fianfa.

kam utta '|Uvje noufi »arpain, jo ennen fetto toiiben 
aifaa, laittamaan faptoeeu teitetpffi toieraan muijan tu= 
toffi, fiftä fafytoee, monenfin tjimojuoma, on melfetn tar= 
peetlinen toirtootuS foto*aSfareiSfa. äöatfia viritettiin 
muuripaban atte, fitte (iän rupefi fatpualiemeSfä »aroi= 
fa§ti pefemään hienompia »aatteita, jotfa fyätt fauniisti 
iaSfi eriltenfä punaatte, tetoitetptte ppp^intiinatte. 21pu* 
muija pani mpöS tuptapuSfin eri pataan, fiitä tulematta 
lipiättä pieroatfeufa paffumpia »aatteita. Siäitä teloiteta 
tiin fitte tafaifeSti ammeen pohjalle ja pmpäri taitoja fitä 
mpöben fuin hienommat ammeen feSfettä ptenetoät. Sait» 
tein päättimmäffi teroitettiin pari fotme paffua tafauaa, 
ja tästä aitoi hautominen tuuman roeben matamatta to aa* 
tetten päätie fiifyen asti fuin faiffi roaatteet olitoat toeben 
toattaSfa; mutta fitte fe tapin aroaamatla taSfettiin lipiänä 
uloS, ajettiin pataan ja fiettä taaS toaatetten päätie. J ä tä  
tefoa tehtiin ferfeämifeen toimen neljän tjetten aitana, 
fitlä fuureSfa ammeeSfa oli paljo toaatteita.

S en  Spirje mpöS totoin muisti, että äitinfä ufetn 
lifäft putkasta toettä tipiääu, ettei fe faanut tulta liian 
tarfeaffi; eifä äiti foSfaan pannut potaSfaa, fuutaa (soda) 
eifä fatffia fiii)en; famaten ettei mitään toittaista, tai 
puuntoittaista (pummuliSta), taiffa firjatoaa, eti painettua 
pantu hautumaan eifä tipiättäfään peStp.

«Suurempi pefo tartoitfee enemmän aifaa, jopa tai
ten pött olla ammeeSfa pautumaSfa; mutta farfea tipiä 
polttaa toaatteet I;aperaffi ja ruSfeaffi; fentä^ben taSfet- 
tiin faiffi lipeä poijeS ja amme täytettiin »iimeifeffi fuu-

26



matta »ebettä, olemaan fiinä aatnufeett asti fiffi fuin loi* 
ruttamifen ebettä poijeö taitettiin.

(S^tootta ’]3irje tefi äititlenfä titin faifista päi»än 
toimituffista ja äiti hyroätfyi faiffia, mutta muistutti häntä 
»ietä ferran fatfomaan fotaan, joS tuli oli »ifuSti fani» 
mutettu ja fitte tarfoiit tufitfemaan otoen. „£arffa huoli", 
hän fanoi, „on pibettä»ä omastamme, mutta ioietä enern* 
min vieraasta meitte uSfotuSta tavarasta ." SSaroituf» 
fenfa »ah»iStuffeffi fertoi äiti fuinfa fuuri tulipalo oti 
tulemattanfa fiitä fuin entinen piitä oti ottanut tuljtaa 
tuumana faljbeSta fafetuunista ja pannut netiffoon utla- 
fon fonttuorisfa. SOiuutamia ^etfijä jälemmin oti netiffo 
fyttyuyt palamaan ja otis pian fytyttänyt huoneen ja 
fofo faupmtgin, jottei emäntä otis aifananfa äfännyt ja 
f ammuttanut.

pestyjen loaatetten toiruttamifeSfa on varominen ettei 
hienoja »aatteita furtfoita tahi fotfeta*) eifä hienompia 
fohta viruttam asta päästyä ripusteta futaam aan, »aan 
pannaan tafaifin ammeefeen jofa täytetään puhtaatta tyh
mättä tahi haaleatta »ebettä ja faa»at olla fiinä feuraa» 
»aan  pähoään faaffa. £ule»atfin fitä »atfoifimmiffi 
mitä ufeeinmitt toettä muutetaan.

£oi»ottaen nyt tytöllemme huomenifeffi hh»ää pou» 
taa »aatetten f ui» aamif ef fi, feuratfaamme häntä men- 
neSfänfä fiittämääu naapurin emäntää fotaa lainaamasta, 
^irjett fittootte fiitoffette emäntä »aStafi, että hän »ielä 
»aStafin oti toalmiS tainaamaan fotaanfa häuette, jofa 
niin taita»aSti oli pitänyt faiffia fatuja, ettei mitään oi» 
lut färfynynnä ja niin puhbistanut jälfeenfä, että fota 
oti fuin ennettiin; mutta pyyft faaba jääneen lipeän fäy= 
tettäioäffenfä. £yttö fatfoi niin fuin fyfyäffenfä ja emäntä 
fanoi: „fatfoS, nuori tyttäreni, fiihen on hh»ä panna tai* 
»ifet fehräämäni rohtimifet ja ihofet tangat tifoon; fiinä 
ne pehmene»ät pitemmin ja paremmin fuin paljaaSfa »e* 
beSfä; »ielä lifo»efifin mistä »aatteet »äännettiin ott

27

*) ^ofyjoifeSfa © u o m esfa  et fu r tfo ita  pe fo to aa tte ita ; toaan  fur* 
K o ta an  pöntB Sjä eli fortt>o§fa (faa to isfa ) m eben fanS fa  furto im eU a, 
fu u  p a ffu  p ä ä  on Enjteut fifite ttp , ja  toe ttä  m u u te ta a n  ftfft e ttä  fe 
p ty fp  p u h ta a n a . £ ä tn ä  fetno  onftn  fotoaUa p a ffa fe tta  p a re m p i fu in  
fu rifo im in e tt S u o tu ,  m u is t .



hyroä; fttfjen panifin nyfyfin fubotut palttinani (liinani) 
lifoontaan."

tä h ä n  $irje hyvin mielistyi ja oti iloinen luin emäntä 
Xupafi ottaa hänen avuffenfa lanfainfa pefoSfa; fillä hä» 
nettä oti hhtoä halu oppia faitfi, tietääffenfä ja taitaaf» 
fenfa tarpeen aitana.

SKanfclmtfettrittett, filcntämincn (tri)t)fääminen) 
ja lontaitt pefo.

to i to te ttu  pouta tulitin, ja »aatteet tu ivu ivat mel» 
tein fitä myöben fuin hajotettiin. Siitin tupaan on ^ irje  
nostanut fuuren pöybän ja fitte hän latoo latanat, pöytä* 
liinat, paibat ja faiffi muut lait, tunfin tain eri läjään 
järjeStäitfä. t ä m ä  oli tehty ennen apumuijatt tuloa. P j»  
beSfä he fitte vispilällä priSfottivat puhbaSta »että nii* 
hin vaatteifiin, jotta eiroät olleet fohtuuflifen foSteat, 
menyttivät ne fitte tafaifeffi, alfaen tafanoista ja pöytä» 
liinoista, laSfuttivat ne toimeen tahi neljään lastuun pi» 
tuubetlenfa, fitä myöben fuin fuuret olivat, ja taSfivat 
ne, poifittainfin laSfutettuina vaatevafuun (toriin), tä m ä  
maatetten venyttäminen ennen manfetoitfemista on var» 
fin tarpeellinen.

©atveetit, pyyhintiinat ja niistintiinat venytettiin 
myöSfin tafaifeSti lantaa myöben fotme neljä teveiffi 
pääöitysten laSfettiin ja fäärittiin pehmeästi tääryyn, fitte 
ne täärittiin letteinään manfelitufille (tulitatte), etteivät 
taitoffeSta murtuifi.

paibat, tyynynvaarut (päällyffet) ja muut femmoi» 
fet vaatteet, jotfa filitysraubatta ovat filenuettämät, en» 
nen fuin telpaavat matmiina pefoSta annettaviffi, tar» 
mitfeVat ainafin niin tarffaa Venyttämistä, ettei mante» 
tiu alta tule ryppyjä, joita ei filottimella faa'tafaififft. 
iJftutta niitä manfetoitaan huofeammin.

SOianfetoitfemifeen tarvitaan ufeempia henfiä. SBaat» 
teet tääritään hy^in tafaififfi manfetitufiöe, molemmille 
yhtä paffulta ja niiben päätie fääritään tarpeeffi pittä ja 
leveä vaate, futa manfelt»hurStiffi tutfumme. SOlanfe» 
lia on vetäminen tafaifeSti ja fuoraan.
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SÖiäfjäu ajan manfeloittua omat maatteet fiinnitettä» 
mät tutille (tutille); mutta pöytäliinat ja latanat omat 
pari, tolme fertaa firrootettamat fiffi tuin rupeemat fiit* 
tämään. ©atmeetit, pyytjintiinat ja niistinliinat n; an te» 
töitään mintuin äSfen fanottiin muutamat ytjbeSfä filiätfi* 
fitte laitetaan fatmeetit toimeen of an n, pyytjinliinat ja 
niistinliinat nelinferroin yffittäin ytimanteloiitamitfi. sJJhtu= 
tamat latomat ne tafaifeSti manfelipöybätle, toifet fääri» 
mät tuteille.

äöaitea on firjaSfa fetmittää taittia temppuja, jotfa 
pefemifeSfä ja rnuiöfa talon aSfaretSfa omat määriin otet» 
tamat. Suitettiin on efyfä hyöbyttistä että muutamitta fa» 
noitta herätetään roarfinfin nuontfaifia niistä maaria ot» 
tamaan ja firjaSta apu tefybeSfä pitemmin oppimaan ja 
paremmin muistamaan taitti määriin olettamat afiat, 
mietäpä felmemmin toifia neumomaan ja opettamaan. £)uo» 
lellinen taitamaSti tetemifen halit auttaa fitte paljon mo» 
neSfa maStuffeSfa ja tarfentaa ajatutfen t;otfaamaau pa» 
raljimman tetemifen feinon.

©ilennettämän (tryyfättämän) maalleen atuStimeffi 
temitetään pöybälte tatji tuuballe maippa eti jotu muu 
pehmeä mittainen roaate ja fen päätie Ijienotfi tutunut lii» 
nainen, ©ilemtettämä maate temennetään ftihen piltin 
lantaa fileätfi ja pibetään aina fiteänä maroen ettei filo» 
tinrauban alle mene ryppyjä eifä peforypytfään jää oifa» 
fematta. 9fämät ftlenemät mähäit foStuttamatta.

SoS jofu ruoStepitffu on ryhtynyt filotuSrautaan, 
poistetaan fe tuumana hanfaamatta tiinatilftuun fääri» 
tyllä maffifetla tahi puhtaatta fleariinitla. SRutta joS ei 
ruoste näin puhtaaffi tähbe, niin on tuhlaan faStetulla 
ntärjällä riemulta hautaaminen tarpeellinen, polttam asta 
estetään fititysrauta fillä tamalta että tulifuuman tuobin 
fifään pantua ei roiiroyteitä fiffi että rauban pohja liian 
fomaSti fuumeuee, eifä pibetä rautaa fauman yhbeSfä pat» 
faSfa; mitä fuumempi rauta on, fitä fiireemmitt on liif» 
fuminen. S  apea (fouffa) lauban patanen, peitetty mit» 
laifella ja hienolta liinaifetla on hymä fuin filennetään 
paibait poimuja. Sfauban noffa lytätään jofaifen poimun 
perään, la ih a n  rintataSfuja on paras tärfätä feittämät» 
tömätlä tärfitlä, fe on, tärffi fefoitetaan fytmään meteen
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ja Riivitään tiinafen läpi. itkutta fuin feitettyä tärffia 
täytetään, niin on yy»ä put;taatla »alfofella »affi» täyt 
ftearini=fynttilällä ferran liifuttaa ympäri fielju»aa tärf» 
fiä pannuSfa; tällä tärffi tulee liuffaammaffi, ettei tartu 
rautaan.

tä rff iin  faStetuSta vaatteesta »äännetään liifa mär* 
fyys utoS ja fitte »aate taSfetaan ta^i ripustetaan fui» 
»untaan. éilentäm ään ru»eteSfa lafanaSta otettua »aa» 
tetta työbään taputtamatta, mutta fuitounutta faStellaan 
priisfottain puhtaatta »ebellä ja fääritään fotoon, että 
märfyys tafaifeSti fiiyett le»ettee. datanaan laSfeminen 
on fopiteampi pienitte faluitte, niinfuin fauluffitle, tateille 
y. m. f., mutta yametten ja muiben fuurempain »aatet» 
ten on etuifempi antaa fui»ua.

SJEietä otis ^pirjen pefotoimeSta patjonfin fanottateaa, 
niinfuin että yän näppärästi rypytteti faiffi naudat, las» 
futteli faiffi »aatteet yuoletlifeSti, ojenteti pitfein ja neu» 
tomatta firjattuin »aatetten faiffi niput ja fäänfi fiten» 
täeSfä forfoneutomuffet (fcrobeeringit) atuStinta »aStaan, 
että ne putsfeina pyfyi»ät; mutta faiffia näitä, itfeSfänfä 
fytlä tärfeitä afioita, firjaan paneminen tefifi firjan et;fä 
turljamaifeffi ja ifätcäffi tufijatle; jonfa »uoffi päätämme 
ilmoittamalla, että p irje , »aatteita fotiin »iebeSfänfä, jo» 
faifelta fai fiitoffen tarffuubeStanfa. täybettinen oti yä* 
tten itonfa ja onnenfa »iebeSfänfä anfaitun työpalffanfa 
äitin fäteen ja äiti fiitti tytärtäufä teybystä »etootti» 
fuubeStanfa, jotta yän palfitfi faitfea äitin yuotta ja »ai» 
» aa  opettaeSfa yäntä. bitittä oti ito tapfenfa toimeliat» 
funbeSta ja lapfetla äitin tytytoäifyybeStä.

Parin »iifon perästä tuli f e naapuri»emäntä, jonfa 
fobaSfa Pirje oli faanut pefonfa toimittaa, fyfymään joS 
p r j e  nyt joutaift tulta yäneile a»uffi yänen panneSfa 
lanfojanfa hautumaan, fuin ne täyän faaffa oti»at olleet 
lipiätioSfa. Pirje fefa äitinfä oli»at iloifet että faitoat 
»uoroon teybä jotafin »äyää paltoeluSta, ja ennen pit» 
tää oli pirje iloifena naapurin fobaSfa, yiat fi»erret= 
tyinä. Niinfuin neutoottiin letoitti ja felitti yän lanta» 
»yt)bit ja lasti eri läjiin falfearoytimifet (labteiaifet), 
yienoroytimifet ja iyoifet. Pefoamme feifoi famoilla ren» 
tuilla fityun pirje oti fen jättänyt; mutta ei nyt ollut
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lafania laitoja roaStaan, teufatuu roain f a Ke (i an f a tapin 
läroen tohbaHa. pohjalle pantiin roppfyti »pppben roie* 
reen pffi ferta farfeimmta rohbinlanloja, ja emäntä piti 
tarttua huo^ a että äärimäifet rophbet laulettiin liti tai* 
toja airoon laitaan fiinni. Äuin ammeen pohja näin oli 
peitetty, lahottiin famanlaifia lantoja toinen terta ristiin 
ebellisten päälle ja näiben päätie feulottiin hienoa loimu* 
puun tuhlaa; fitte taaS pari lertaa lantoja ja niiben 
päälle tityfaa; pitäen huolen fiitä, että tarteimmia tan* 
loja piifafi laSlettamilfi prnpärt taitoja plös faalla. 
fiitifin larleita lantoja tabottiin puolet hienorohtimifia, 
fitte laitti tyofet, eifä niiben paifoille tuhlaa pantillaan; 
fitte tabottiin loput hienorohtimifia ja plimmäfft jäännöl* 
f et larfearohtimifia. Saifli peitettiin palfulla roauhalla 
tatanalla, ja hautominen aitoi ahferalla tuuman roeben 
roalamalla lanfain päälle, tä m ä  tablettiin lipiänä ulos 
ja »alettiin tuumennettuna uubeSti päälle ufeemmat fer= 
ra t peltäämättä fen lomin roäferoätfi tuleman. 91 äin fe 
joutaa feifoa pölaubett hautumaSfa.

Sanlain roiruttaminen on työläs, fillä fitä täptyp tef}bä 
filfi että faitfi tuhla lähtee langoista; mutta täSfä ei tar* 
» itä  fääStää luritlaa (tarttua), »aan  on fitä parempi 
mitä lujemmin ja ahlerammin fitä täytetään.

Spupfccttuina ja »irutettuina on hh»ä pujottaa latfi 
fiteää »arraSta (forentoa) »hhtien läpi, ja ripustaa ne 
feinutfetle, luSfa päiroänpaiste ja fe»äinen aha»a aifaa 
ntyöben »alfaife»at ja pehmittä»ät ne hh»ilft fntomifeen 
felroolliffi. (Snnenfuin futomaan ru»etaan tar»itfee niitä 
luitentin manteleita.

tä S tä  fiiS pirje fai paljon oppia, futa ei ennen oi* 
tut fel»äSti tietänyt; panifin fen tarfoin mieleenfä, »ie* 
läpä fyfyi: fuinfa ja foSla tanfaita pestään?

(Smäntä »aStafi, fen jo oleman tehbpn ja toimite* 
tun fiinä järjeStylfeSfä, luin muuSfalin pefoSfa pibetään: 
pohjalle ja pmpäri lastoja teroitin palfuimmat eli for* 
feimmat fanfaat, fitte hienommat, feSfelle hienoimmat, 
fitte päätie paffumpia ja päällimmäffi faiffein farfeimman. 
t ä n ä  »uonna oli tuhla puSfiSfa, mutta yhtä hyroä on 
feuloa fen tarleain langaSten »äitin. Qa hautominen fäb 
yhbellä ja famatla lamalla.
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6. S a p i i t  eli juomifett tcfo.
2l$ttain pit^bififtaminen, maltaibcn fo^titttamincn, 

intettyttiuninen j. n. e.
äiti tulta faat, mielestäni, tänä touonna an» 

taa Slnnan toimittaa joutu*aSfareet; hän on jo fofo ih
minen, ja finä joubat fääStämään tooimiaS", fanoi toi* 
metttnen perheenifäntä toahnoHenfa.

t,ShIIä minun tooimani, {htmalan fiitoS! mielä feS* 
tämät", maStafi maimo; „tyttö joutaa miefä ofemaan ma* 
paa fiitä toaitoaSta fiffi fuin on päästyt rippifoutuStanfa."

„@i fuittfaan, hän on jo miibentoiSta muoben toan* 
ha; hänen on jo aita totutella fäpntään toimiffaan äi* 
tinfä jättiä. S stu  itfe tänä rouonna lemoSfa, fano ty* 
tötte miten hänen misfäfin afiaSfa tutee tehbä, fatfo main 
perään fuinfa hän tefee, „formea toätiin pistämättä." 
Sopa häpiäfin ofifi, joS niin toimifaS ja fettootlinen emän* 
tä, fuinS otet, faSmattaifi tunnottoman tyttären; outpa 
niitä fptlältä muutoinfin.''

Sftitä ifä fanoi, fe oli fanottu; ei äitin eifä laS= 
ten mieleen johtunut fanoa häntä roaStaan. ä iti roiit* 
tafi tyttärettenfä ja tämä faSfi fohta pois pienen fäfi* 
työttfä; fitte äiti taputti poifaanfa oltaan ja fanoi: „pane 
npt SJlatti toähäffi aifaa firja poiS; foSta ifä tahtoo fääS* 
tää minua, niin minäfin tahbon fäästää häntä; tule fitS 
auttamaan Slnttaa niisfä afioisfa, fuiSfa ifä ott auttanut 
minua.

„koSfa ifä on teitä aSfareiSfa auttanut?" tytyi poifa. 
„2tina fahbin tefemifeSfä ja teuraStamifeSfa", fanoi 

äiti, iSfein ifäöe fitmää.
„£)ten totta niinfin", fanoi ifä hhmhiöen; "mene 

finä toain äitin fanSfa, fptlä hän finulle tefemistä antaa 
ja toielä funniaffi eifä häpiäffi."

Haitin toimen tuttua fotaan, fanoi äiti: (lauttafaa 
ityt, lapfet, toifianne fantamaan tynnprit fellarista ja to ie» 
fäät ne fitte faitoolle. (Snfin fuitenfin tyhjennämme pönt* 
töön taiten ferityffen, jofa niisfä fuittaa otla pohjatta;, 
fitte finä 2tnna atoaat tulpan ja haistulla ja tietoutta 
pitybistat ne hhtoin puhtaaffi fifältä ja päättä, fitte nti*
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hin ammennetaan »että puoteltenfa ja niin ne faatoat f ei* 
foa e^toofeen asti, tnttoin te yffin neutooin fiirrätte ne 
fotaan. Sillaifaa finä Saatti, joS finutta on aifaa, me* 
net tuomaan felfatlifen fatatoan offta fotiin; nämät ta* 
tatoan hatout finä Stnna huomen aamutta feität niin pat* 
joöfa toebeSfä fuin tartoitaan; niin entinen toefi taSfetaan 
tynnyristä utoS ja tuuma fatatoan feitetoefi ammennetaan 
fiaan olemaan fiiljen aSti fuin juominen niihin on pan* 
taroa, jottoin tynnyrit uubeSti toirutetaan fylmättä toe* 
bellä."

kuoret toimitti to attiit aljferaSti mitä äiti oti fäsfe* 
nyt, ja fahben päitoän perästä SJiattt taitti maltaat jau* 
hetuiffi. ä itin  toaroituS toiime fanaffi oti: „ei fuinfaan 
pienifft." *)

fa iff i ammeet ja muut puuastiat, joita juomifen te* 
foon tartoittiin, puhdistettiin toarfin pufjtatffi, ja niihin* 
fin ammennettiin tuumaa fatatoan feitetoettä feifomaatt 
fiffi fuin niitä tartoittiin. patafin  pestiin ja pari otfi* 
fupoa tuotiin fifätte.

Jauhetut maltaat pantiin ammeefeen, ei rentuitta 
feifotoaan, toaan toifeen taattiatta otettaan ei faufana 
fiitä. tä m ä n  tehtyä niitä faStettiin fiten että Stnna fä* 
fin tiifutti eli fefotti niitä, äitin fittoin tällöin roataeSfa 
ttettä päälle fiffi fuin faiffi otitoat faStuneet, jolloin enfin 
faffi ja fitte muu peitto letoitettiin ammeen päätie.

P a ta  ja toietä ifo fortoo (faatoi) täytettiin toebettä; 
puita fannettiin fifätle ja niin toeljeä fuin fifarta feljoi* 
tettiin menemään toarhain lepäämään; ,,fillä", fanoi äiti, 
„fetlo fahbelta teibän täytyy nousta, fen minä fanon ebel* 
tä. 3 a  foSfa tämä on enfi ferta, niin minä tulen fanS* 
fanne fanomaan teille, erittäinfin Annalle, miten miSfäfin 
on tehtätoä.

(SiföS fe ollut ihme, ei niin toarhainen noufeminen 
tuntunut ottenfaan niin toaifealta fuin Siima ja SKatti oli 
tuullut, ä iti ja tapfet menitoät fotaan ja heibän fuuretfi 
ihmeeffenfä tuli ifä itfefin toähän ajan perästä finne.
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„äftutun täptpnee näyttää Sttatitte rupeuffet", fanoi 
fyätt ottaeSfanfa latoanteen, melan mufaan toeiStetpn puun* 
taipaleen, tottuneella fäbetlä fyän rupefi tasanteella 
mäSfäämään efytootta fa^tetuita maltaita, jotain aina toä* 
f)än ajan tafaa tifättiin funmaa mettä pahalta, ^iatt 
fpllä SDZatti tuli pffinänfä alfaan, mutta fyänen täptpi 
pitfittää tätä mäSfäamiStä fofo fyetfifauben fun perältä 
lisättiin funmaa mettä tarpeefft maan ei liiaffi, ja amme 
toifuSti peitettiin famaten fuin efytooltafin.

@i ollut äiti eifä Slnnafaan fillä aifaa jouten* 2Im* 
meen pohjalle fye olitoat hajottaneet niin juuria fatatoan 
offia fuin fäfiinfä f aito at, paffuimmat tapin lätoen lä^elleA 
fuitenfin niin ettei f e tullut tufituffi. täm änlainen alus* 
tus pannaan juomanpano*ammeefeen, jollei fe ole faffi* 
pohjainen, fitä toarten ettei päälle toalettatoa f af o (mäsfi) 
faa painaa olfia niin fiinni pohjaan ettei toierre pääfe 
iuoffemaan.

Oljet, mitäpä niillä? fuittaa jofu fpjtyä— nofy, fiel* 
läpä me npt olemma* 9titi ja Slnna toääntätoät pitfäii 
ja paffun otfifiepuran, fun fye laSfetoat pttpmpäri toi* 
fuöti pitfin ammeen taitaa, fitte Ije tetoittätoät o^uen fer* 
ran olfia, ja fen päätien lifi toieretpsten fofo joufon pie* 
niä löpljäSti toäännetpitä otfifiepuroita, fitte taas pfyben 
fuuren famanlaifen ympäri taitaa ja fen fifälle pieniä 
fieljfuroita. Jäm än  ferrottua fotme neljä fertaa, toale* 
taan fen päätie funmaa toettä, feifomaan ammeeSfa fiffi 
että fe tuntuu läpitämppmäffi. © itt’aifaa täytetään pata 
puhtaalla toebetlä ja taitetaan fiet^umaan; fiefyumaan ru* 
toeteSfa laSfetaan ottein päällä feifonut toefi utoS, fitte 
faiffi fafo ammennetaan ammeefeen, fatfoen että fafiata 
tulee tafaifeSti fofo olfipofyjatte. t ä s t ä  alfaa toierteen 
juoffuttaminen; ja tapin fuljettua toatetaan funmaa toettä 
mäsfin päälle. Söeben patjouben määrää on mafyboton 
ebettäfäben artoata, fitlä fe tulee mattaiben fyptoppteen 
ja fii^en, fuinfa paljo toäfetoää toierrettä tafybotaan eroit- 
taa olueffi ja teipomifeen. tä S fä  on foettelemuS faiffein 
paras opettaja. @itte fuin toefi pabaSta on ammennettu 
ammeefeen, päästetään tappi ja pönttöön juoSnut toierre 
faabetaan jaltenfä pataan uubeSti fiefyutettatoaffi; tätä 
tefybään fotme neljä fertaa fiffi että toierre maistuu ma*
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fialta fa tuntuu fitfeämäifeffi ja fuitenfiit on niin felfeää, 
että juomatafiin taitettuna fen täpi näfee jotenfin fnu» 
rempia tappaneita; tätä »tervettä laitetaan eri astiaan 
clueffi. ty rn iltä  m altailta fitä faabaau tamallifelti 20 
tai 25 tannua tynnyristä; tuitentin mäyemntän joi tay= 
botaan mäfemää ja paljo fatsia.

(grillen otettaman mierteen laitettua mätetään mäl» 
fin päätie ebetlenfä fieljuroaa mettä, ja fii^en täytemä 
mierre feitetään uubelti ja niin mäfemäffi feitettynä fuin 
tarmitaan, fe ammennetaan eri ammeefeen eli formoon 
toiltaifeffi.

©itte fuin fe juoffema mierre ei enään m ailtu ma» 
fialta, futjetaan tappi ja ammeefeen ajetaan fytmää mettä 
tarpeeffi feifomaan fiinä f)Uomifefft eli ftfft fuin juonti» 
uen on matmil pautamaffi tynnyriin, jolloin tämä mefi 
on fopimainett tähän lifättämäffi.

Sotainen nuori tyttö armaa yuofealti, että Slunatla 
oli paljo tefemiltä ja paljo mieleen pantamaa, fttitt f anot» 
tiin joulujuomifett panon oleman yänen yuotelfanfa. § ä tt 
olifitt yuotetlinen, mutta määrin ottama, ja faitfi ntenel» 
tyi hänen äitinfä mieliyymäffi. ä iti  fanoi, fuinfa patjon 
mierrettä piti otettaman mierreteipää marten ja että tämä 
ennen taifinan panemilta piti feitettämän puoleffi fotoon. 
SJlutta muu paral mierre piti feitettämän erinäifelfä fuu= 
relfa fattilalfa mäyintänfä fotme yetfeä aina tifäten fyt* 
mää mettä, että paljoul pyfyi yytätäifenä.

»SDlutta", fyfyi 2tnna yämmältyneenä, „miten tälfä 
maailmalfa minä fiitä felmän faan?"

„isopa tällä huofealla lamatta'1, fanoi äiti, ottael» 
fanfa pitfän päreen, jonfa pilti taitaa myöben fattilan 
pohjaan ja fitte leiffafi tomen mierteen rajan foytaan. 
„$atfo perään ettei mierre folfaan noufe paljo yli tahi 
talfeu paljoa atemmaffi tätä tomea, maan pyfyy tätlänfä."

fu in  mierre oli fiehunut puoten loilta hetfeä, pani 
äiti fiihen humalia fofemulta ja mieltänfä myöben; mutta 
humalat oliroat fitä ennen paahbotut (paistetut) rauta» 
pannulfa tahi fattatut fiehumalfa mebelfä. ä it i  fanoi 
oteman paremman panna mähän liiaffi fuin fomin Riu
tan, fitlä formaul fatoo fäymifelfä.
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fu in  ne feittämifeen määrätyt fotme fyetfeä olitoat 
fuluneet, huomafi Slnna ihmeeffenfä oletoan täSfä aineeSfa 
hyytelön laatuifia, repaleita ifänänfä fuin maibon ja me* 
ren juoSteSfa. ä i t i  rauhoitti häntä fanoen niin täy» 
tyroänfin olla, joi olutta firffaaffi toivotaan.

©en juuren pöntön päätie, fuhun olut pantiin fäy= 
mään, laSfettiin faffi pientä foreutoa ja niiben päälle 
taaja feufa, jonfa läpi ofutoterre juoffi, mutta humalat 
jäitöät feufaan. tä S fä  pöntösfä toierre fai jäytyä, mutta 
humalat pantiin fayti^ammeefeen.

©itte fuin toierteen juoffuttaminen oli päätetty ja 
pata tyhjennetty, pantiin faljbiffi aitoottu toierre hurnali* 
nenfa fiihen ja Heilutettiin toifuSti, ei fuitenfaan niin fau* 
ro an fuin olutta. SBiimeifen paban tyhjennettyä fahti= 
lrierrenimmeefeeu tunfi Slnna oletoanfa jotenfin toäfyffiS* 
fä, mutta oli iloinen fuin oli faanut työnfä niin toimeen 
että toanhemmatfin fiihen tytyitoät.

O luen ja fahbin fityttämife&ä, laöfemifeöta y. m.
Spytoän mafian unen perästä hei'äfi Slnna feuraa* 

toana aamuna iloifena ja toirfiänä, toaiffa ei niin toar» 
hain fuin ebellifenä aamuna, ©itte hän meni äitin fanSfa 
fotaan, fuSfa hänellä toielä oti paljo tefemiStä ja toaariin 
ottamista.

ä iti  foetteli enfin olutta, jofa oti perimmätfeSfä Iou= 
foSfa peitettynä ohuella tiinafella; hän tunfi fen fohtuut* 
tifeSti fopitoaffi että fopi feritystä fefaan panna. „£ä* 
män fohtuullifuuben merfin", fanoi äiti, „olen äitini ät= 
tiltä faanut, fuin hän fanoi minulle: „pefe enfin fäteS hh» 
toin puhtaaffi, pistä fe fitte otufeen eli juomifeen ja Ui* 
futa toähän aifaa ympäri; joS fitte ylös ottaeSfaft tuntuu 
juurituin fyfntä rengas tulifi fäfitoarren ympäri, niin on 
oifea aifa panna feritystä fiihen." tä m ä  oti hänen lärn* 
pömittarinfa ja on ollut minun, ©e onfin aina faapu* 
toilla."

©ataaSteifella (Selfinfen) lämpömittarilla fe tehnee 
noin 22° astetta.

©itte fuin Slnnan äiti oli pannut ferityffen juomi» 
feen, liifutti hän fitä fauhaHa ja peitti enfin liinafella ja
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pant toielä päälle toaipatt; näin olut fai olla liifnttamatta 
täljeS eljtoofeen faaffa, jolloin fofo pinnalle oli nouSnut 
juurifuin pieniä toaffofia fuffia. 9?ämät fuorittiin toaro» 
toaSti pojeS ja f erity f fen annettiin laSfeuta, fitte ofnt la$* 
fettiin fitä toarten fatfottuun astiaan, futa ei pantu ai* 
©an tähteen. @itä ei fohta fuljettu fantana efytoona, 
toaan pantiin fopitoa aStia alle, fäymifeStä fuohumifen 
toaraffi.

„©en fanon finulle", fanoi äiti, „että joS fäyminen 
toiipyy paljon, täytyy toätittäin fuumentaa filitysrauban 
tuobit ja panna tätä afiaa parantamaan.

©euraatoana aamuna, fuin tynnyri ja anffuri oli 
faannt oifean fianfa fellarisfa pantiin ofyufaieta ferityf» 
feflä tooibettua paperia tulpan eli fulfimen ympäri, jofa 
lyötiin lujasti fiinni, ja paperi fullottiin ohuella toeitfellä 
toäliin jofaifeen pienimpäänfin rafoon. ©antana päitoänä 
ehtoopuolella tehtiin fotoa tuhfataifina tämän päälle ja 
»aristettiin hietaa päällimmäffi.

Irt ä t ä  oluttynnyriä ei liifuteta ennen fuin fuuben 
toiifon perästä olut faSfetaan pulloihin (putelleihin) että 
fe feStää ifätfe fautoemman aifaa. Souluffi tulemme 
tuolla puolianffurilla toimeen", fanoi äiti Slnnallenfa.

f  eritys pantiin fahtiinfin, jonfa fanSfa tehtiin fama* 
ten fuin oluenfin fanSfa, mutta fahbin ollesfa täybeSfä 
fähmifeSfä lifättiin fiihen fe toefi jofa fafo*ammeeSfa IaS* 
fettiin, ja joS fahti toieläfin oli liian toäfetoää, pantiin 
fiihen toielä puijbaSta fhlmää toettä tynnyriin panneSfa, 
jolloin humalan hiitoatfin pojeS fiitoittiin. tynnyrit ©ie* 
tiin fellariin ja futjettiin famaten fuin oluesta felitettiin.

tynnyrien  fiirtämifeSfä fellariin oli ifä fefä poifa 
apuna, täm änlainen feSfinäinen auttatoaifuuS huojen* 
taa ja fuloétuttaa moninaisten aSfartett toimittamista ta» 
loubeSfa, fuofittaa mielet ja antaa faifille elämän tartoeS* 
aineille artoon jota raha ei tooi antaa, fa iffi ymmärfi» 
toät emännän tarfoituffen ja fuoStnitoat fiihen fuin hän 
fanoi: „näiben tynnyrien tappia ei aufaiSta ennen fuin 
toiifon perästä, fillä toähintänfä fe aifa tartoitaan ferityf* 
fen laSfeumifeen ja juoman felfenemifeen."

Slttna tunfi äitin johbannon alla näljbyn toaitoanfa 
runfaaSti palfituffi, fuin ifä fel;ui juomista ja olutta, f a»
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noen, että Ijän ilolla toirooi hinnan oifein omin neumoin 
toimittaman juomifenpanott pääfiäifeffi M@t u$fo, Iap* 
feni, ja nuoret tfytöt tyleenfä eimät tatybo u$foa mifä run* 
fa8 morfianlafyja, mifä fa§mun tuottama perämara teillä 
on tie tä jä n n e  ja taitaeSfanne oifein toimittaa faiffi ta^ 
loube^fa tar^eellifet aSfareet. Oppiaineet foulu§famte te* 
rottamat ja fetittämät ftyllä tymmärrtygtänne ja [uittamat 
paljon fytydbfyttää fefä jum ittaa; mutta älfäät fo^faan un* 
hottafo, joS Suutalan tafyto on antaa teille oman fobon* 
hallinnon, taiffa fäfyttää teitä muiben taloube$fa, että ta^ 
lon a$farten oifea toimittaminen on olema ja pfyffymä tei= 
bän funnianne ja marma moittonne. Silfäät Ifyöfö lai* 
min niihin harjaantum ilta nuornubeSfanne; niisfä on 
faifisfa paljo määriin olettamaa, jota ei muutoin tarfoin 
opi fuin omin fäfin fo$femalla> SJiitä minulla on ja 
mitä meillä on maraa nauttiaffemme, fiitä meibän o n ^ ä  
fuurt ffyfy fiittää maimoni toimelltéta huolenpitoa fuin 
minuutin työtäni* ^uitenfin on -Suutalan fimtauS enfi* 
mäinen ja miimeinen."
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7. XenraStug (Inljti).
© ifälm pten puhbistauuttcu ja  tUjau fuolaanttncn.

©e teantja emäntä, jo k  niin halnifeöti tatjtoifi otta 
nuorille hpöbtjtft, jottei muutta niin ftynättä, on tearfin 
epärömiefinen miten tjän faift fanoitta fetitetpffi faiffi ne 
neuteot joita fpttä tarteitaan fuuremman teuraStuffen puh» 
bistamifeen, foSfa niitä on niin monituista monta, jotfa 
tätä oppia tarteitfeteat. Snitenfin foSfa 2tnna SEoiteotar 
jo on tuttu oluen ja fatjbin panosta, niin fäpfääntme npt 
hänen fanSfanfa teurastaminen oppiin, toimeen että fe, 
mitä hänelle opetetaan, muittenfin hänen ifäifittenfä tulee 
opifft ja hhöbhffi-

„Stnna, npt finun täptph nousta ptöS1', fanoi äiti 
tearhain teuraStuSpäiteän aamuna. „355aifetn tefo on jo 
tehty, härfä on jo tapettn ja SEiina äiti oli minulle apuna 
ottamaSfa teostaan ja teispitöimäsfä teertä. Stfe fiiteit* 
fin ja tifäfin minä fahbitta fen ofan teertä fun patttuteu



toiffi panemme. Siihen et finun tartoitfe tänäpänä ru= 
toeta; fanon fulle toaitt että minä fitä taifinaa fotfen 
niinfuin muutalin taifinaa, panen fiifyen tarpeeffi feritpS* 
tä, ja fitte toanuttaeSfani maustan fitä pippurilla ja toä= 
hän muilla ^tenoffi hierotuitta maffaramauSteilla (frtyfy* 
beillä) meiramilta ja ajuruohoilla. $ a  nt;t, tfyttöfeni! 
joubtt liiffeelle; älä telleitele (mämmittete) ja arfaite, toaan 
tartu rohfeaSti fiihen, mitä t i in a  äiti fanoo. ^aljo f^Hä 
fuittaa näyttää iljettätoältä; mutta mitä enemmän fe fent* 
moifelta näyttää, fitä toifumpi tarffuuS tartoitaan pitää 
fen puhbiStamifeSfa j. n. e*"

9?ohfeana ja htytoällä tahbolta 5lnna meni fotaan ja 
antautui t i in a  äitin jot)batettatoaffi.

tä m ä  fanoi: „faS niin, lapfeni, eunenfuin fä^mme 
toaifeimpain fappaleitten fimppuun, niin peräämme f̂ >I= 
mäsfä toebeSfä h^r i^n jalat ja turpa fytytoin pnhtaafft. 
©itte fuin toefi muuripabaSfa tarpeeffi fuumenee, niin ne 
falfataan, fe on faStetaan pifimmättänfä fiihen, mutta ei 
niitä faa Kehuttaa, ©itä myöben fuin fartoat läfetetoät, 
nypitään ne poiö, ja jalat faapitaan toeitfeltä puhtaiffi; 
näin puhtaina ne pannaan ftylmäätt toeteen totStaifeffi."

©itte t i in a  äiti näytti SInnatte faiffi härjän fifäl* 
mtyffet. ©tybän otettiin enfin, hätfaistiin ja pantiin ftyl* 
mään toeteen, niin täbtytfin (feuhfot). ©itte alfoimat fi* 
fälmtyffiStä toifuSti ntyppiä faifen niisfä otetoan tatin, mutta 
tarfalta toaratoaifuubetta, fiitä joS fuotiin jofu reifä puh* 
feaifi, tulifi fiitä ifo toaStuS ja toahinfo. 9?apamahaSta 
erotettiin faiffi täti (ntahapaita) ja ripustettiin feittiön 
lafeen orrelle; patafina ntypittty tali hajotettiin taubafite.

9lpt tulemme ffpahimpaan paiffaan", nimittäin fuo* 
tien tphjentämifeen ja fääntämifeen. S ifuSti on toaart 
pibettätoä ettei mitään lifaiSta foSfe tahi tartu oifeaCe 
puolelle; rapamahafin on fauniisti aufi leifattatoa ja ti$* 
jennettätoä. ©itte rapamaha ja fuolet toirutetaan toarfin 
puhtaiffi, jofa m enesty parhain juoffetoaSfa toebeSfä. ©itte 
toielä ne puhbiStetaan hääteaSfa toebeSfä nifun liitim iltä 
(fliibillä) taiffa niiben puutteeSfa fahantuhalla (fahalaS* 
tuitta) tahi fitpuilla. ©atafertun puhbistamifeen on här* 
jän fieli paras, fe ottaa faiffi raisfat niin puhtaasti fuin 
hhtoä hfltja. 9tyt faifella ahferuubetla tehtyä tehtätoäm*
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me, panemme nämät faiffi f tumaan meteen, fuhun toielä 
panemme pitoollifen fuoloja. huomenna faamme fään* 
neliä ja puhaltaa fuolet täyteen, nähbäffemme fitä pa= 
remmin joS jotafnta törfyä on jäänyt, jofa fitte on toi» 
fusti poisfaapittatoa. (gnnenfuin fuolet maffaroifft teh» 
tään , täytyy monta fertaa muuttaa toettä niiben päälle.

©iloja teuraStettaeSfa pudistetaan fifälmyffet m el» 
fein famaÖa tatoalla: i^ra nypitään fuoliSta näppärästi ja 
pannaan forjuun, mutta fijan fuofien puhbistamifeen et 
fotoi fäyttää lämmintä toettä. Sljra, fefä nypitty että 
munaSfuiben ympäri olema, pannaan toeteen ja futataan 
fitten, mutta fulateSfa on yytoä panna muutamia yappa» 
man omenan puolisfoja fefaan, poistamaan tympeätä ma» 
fua. ©iitoittynä pannaan iljra taitelle fitoipurffeiyin tahi 
paffuiyin yärjän fuolitn.

jeuraStettuanfa miehet tuletoat fiehutoalla toebellä 
falttaamaan fitä fuurta fifaa. 2lnna oti iloinen, fopiiyan 
tuon tunnustaa, fuin pääfi fobaSta äitinfä fanSfa feit» 
tioön, fuSfa foban fufyteen oli niin fiiSti fuin paraimntaSfa 
falisfa. tä ä l lä  yän joutui pienentämään fuoloja, falpie» 
taria j. m. f. Sälfeen puolen päitoän yän meni äitin 
l ih o it ta a n , fuSfa teuraStettuin eluffain lihat palotettiin 
ja fuolattiin. Sihain palottamifeen on toaifea antaa toa» 
finaifta neumoja; fiellä fe tulee peryefunnan fuuruuteen 
fuinfa fuuria fappaleita fuljunfin feittoon tartoitaan, ja 
fen jälfeen otoat lihat patotettatoat. ?)ffi afia toain on 
mieleen pantatoa, nimittäin, että ifot munuistalit otetaan 
fofonanfa ja famaten niiben alla oletoat yiettofyifet lihat 
(pyyn lihat) jotfa etiffaan pantuna laaferileljtein ja muu» 
tamain pippuriherneen fanSfa otoat hhtoät pitää hapan* 
paistiffi.

(gniten eroitetaan finnerfappaleet enfimmäfft, fitte 
otetaan tafapuoleSta niin monta paistia fuin tulee puh» 
taita ja fauniita fappaleita; pienemmät ja epätafaifet pa» 
lafet, joita hafateSfa tulee, eroitetaan pantatoiffi maffaroi» 
hin. 3oS jofu haluaa erifaunista fuolattua lihan fap» 
paletta, fylmiltänfä leifattatoaffi, niin fe otetaan yärjän 
reibeStä hafaten niin että reififuu joffifin tulee fappaleen 
feSfelle. SJZutta jos jofu tahtoo ottaa luuttoman fappa* 
teen fatouStettatoaffi ja feittämättä fyötätoäffi, niin fe lei»
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lataan reiben ulfomaifelta puoletta niin tifettä luuta, että 
fappale lifjafuonta myöten tulee, ©aabaffemme molem» 
mat nämät fappaleet oifein mauffaiffi, tartoitaan niihin 
hieroa pientä foferia ja falpietaria, fitte lujasti fääritää 
ne paffulla langalla ja panna eriitäifeeit pönttöön tai ne» 
liffoon »ahmaan fuolaan, fuSfa niitä jofapäiroä {äännetään 
ja fuSta ne puolentoista toiifon perästä otetaan farouS» 
tettatoaffi niin täytettyinä fuin otoat, ja ne otoatfin fau» 
toan ja tarfoin fatouStettatoat.

©amuSta otettuna tämmöinen fappale pibetääit muu» 
tamia päitoiä fillumaSfa feittiöSfä tahi muuSfa lämpy» 
mäsfä huoneeSfa, niin fe on roalmiS leifattatoa ohufatfiffi 
touoluiffi (toiipateiffi).

tä m ä n  toähän poiffeemifen perästä fäyfäämme taaS 
lihavittaan, fuSfa härfä ja fifa otoat paloiteltuina emän» 
nän mieltä myöben: pöyStit (finfut) otoat mufatoat muo» 
bolta, fylfipaiStit ei liian ohuet toaan lihaffaat.

©itte »aristetaan paffu ferta fuolaa tiinun pohjalle, 
fuhun härjän ja ehfä fianfin lihat fuolataan. fa iffi par» 
haat puhtaimmat härjän lihan fappaleet hierotaan enfin 
falpietarilla ja fitten pienennetyillä juotoilla ennenfuin ne, 
lifitysten laSfetaan tiinuun. Sofaifen lihafappaleen päälle 
hajotetaan »ielä ferta fuoloja, ja tätä tehbään fiffi fuin 
faiffi on fuolattu, mitä »uoben »araffi ai»otaan. Sftie» 
lellänfä pibetään fiitä » aa ri että joulupaiSti ja fa»ntet» 
ta»affi m äärätyt fappaleet tulemat päällimmäffi, »ält» 
tääffemme niiben tnuljaamista, jota enemmän aitaa o»at 
fuola»ebeSfä talletettamat.

attoniaiSfa taloiSfa hierotaan paraimpiin tihafappa» 
leifiin ja pöysteihinfiu foferia tahi fitoellään niihin fiirap» 
pia, fuSta ne tuletoat mafuifemmaffi ja mureaffi; mutta 
fohtuutta pitätoisfä fitä ei tartoita, fuin toain muutoin 
tarfaSti fuolataan, ettei tule paha mafii ja matoja, ©en» 
tähben ei faa lihafappaleita panna toifiinfa fiinni ilman 
fuoloja toäliin panematta, t iin u n  > fanfi faa olla jon» 
fun aifaa raollanfa.

Jpärjän fieltä täytyy hutfia feinään tahi oroen pie» 
leen ennenfuin fiihen hierotaan fuoloja ja fe fuolaan pan» 
naait. ©e letoeä lihafaistale (liuSfate), jofa leifataan pit»
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fin ftctn felfäö, ripustetaan fillumaan, ja maffarafft at* 
mctut nauban ja fian lihat peitetään*

Suin 2lnna on faanut faifen tämän toimitetuffi ja 
aitan laattian latoaiStuffi niin että faiffi on oifeaSfa, niin 
jofainen fuonee hänelle hptoän letron tpölään päiträn pe* 
räStä.

£euragtu3tmnten jatfamitiett ja maffarain tdo.
(Snnenfuin Sinua feuraatoana aamuna fai rutoeta ät* 

tinfä fanSfa leiffaamaan maffaralihoja, täptpi hänen mennä 
tiin aä itin  fanöfa fotaan fatfaStamaan fuolia, puhaltamaan 
niitä täpteen ja muuttamaan niihin toettä. '.Hiin rapa* 
maha letoitettiin pöpbäHe ja tiin aä iti teiffafi oheimmaSta 
fohbaSta aitoan miettänfä mpöten ifoja fappaleita, jotfa 
hän fanoi tuletoan rppni* eli feitoS^maffaroiffi eli pois 
fpifft, niin fuin hän niitä futfui. 9?e ummettiin umpeen, 
että toain maffarafartoen reifä jätettiin atoonaifeffi, fuSta 
maffarafpömää (maffararuofaa) fifälle ajettiin. 9?apa* 
mafyan paffuimmat paifat phtenä fatafertun fanSfa palo* 
tettiin ja feitettiin fpttpffi. ©pltpffi pantiin famaten pää* 
lihat, jalat ja turpa. Slitout forjattiin toifuSti pplfppn 
pantatoaffi. ©pbän tehtiin fpltpfft, mutta täbpt (feui;* 
fot) furtoottiin maffarafpömäffi. ©plttpä feitettäeSjä pant
tiin fiturimmat fappaleet enfin liehumaan ja fitte toaSta 
toähemmät (Snfin päälle noufetoa loahto on mitätön, ja 
fuoritaan toifuSti pois että faataifiin liemi puhtaaffi 
SDlutta niin pian fuin raStoaa näfpp fohoatoan, fuoritaan 
fe eri*aStiaan, fillä fe on hh^ä paistamifiin. 97iin pian 
fuin jofu fappale tuntuu pehmeäfft otetaan fe plöS ja pan* 
naan fuitoattimelle toalumaan. ©itte fuin faiffi on jäh* 
tpnpt, leifellään fe fohtuullififfx fappaleiffi ja fuolataan ne* 
liffoon, fuhun päälle pannaan lautapohja ja fen päätie fitoi 

tä m ä n  feitoffen liemi fiitoitään ennenfuin fiinä fie* 
hutetaan pölfppn pantatoia rppnejä. ^ölftyn fefaan pan* 
naan maffaa ja mausteita; fe feitetään ja fpöbään feitet* 
tpnä ja paistettuna lämpimältä.

^{pt Sinua fai tpöffenfä teifata parasta tihamaffa* 
roihin pantatoaa lihaa, joSta faiffi lihafuonet eti jänteet 
piti erotettaman* SttoniaiSfa tatoiSfa on lihanteiffauS*
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fotte ett liljamhllh, joda lilja pifaifeSti pienennetään ja 
jänteet eroitetaan; mutta Sirotan foboSfa faiffi fätoi to an» 
öanaifaifefia tatoalla, jofa fäty hfytä toaiffa toit»
faantmin. Silja (eifeltiin pieneffi ja furroottiiu ja nuijit» 
tiin toielä pienemmäffi. Siljantaffaraffi määrätty härjän 
liha näin pienennetthnä punnittiin, ja äiti fanoi tatoalli» 
feSti ottatoanfa puolen painoa fian lihaa niin pienennet» 
thnä fuin härjän liljafin ja mtyöS puolen pellfää (paljas» 
ta) filatoaiSta, mutta leifattuna pieneffi fuin rikuit. £ä» 
hän fe äsfen mainittu felfäfaistale fähtetaän. feitettä» 
toään liha» ja läsfi»maffaraan et tarwitfe fhömä olla niin 
aitoan pieneffi pienennetti) fuin toain fatouStettatoiin.

SEarfaSti Stnna feurafi annettuja neutooja. 9?uortett 
fhbätnmille tefee toarfin hh^ää, fuin heibcitt tahtoonfa ja 
tarffuuteenfa luotetaan, hänellä oli fanSfanfa »anhempi 
hmmärtätoäinen apumuija, mutta itfe hän fantoi uloS ne 
erinäifet lihat fitä mtyöben tuin ne tulitoat pienennethiffi 
ja piti toaariu aStiain järjeSthffeStä, fuSfa futafin oli; 
fillä ennen huomenista eli folmatta päitoää ei äiti talj» 
tonut maffarafuolia tähtettätoiffi. S h tl a tämä aifa tar» 
toitaan että faiffi haju ja paha mafit fuolista lähtee 
ufeaSti toettä muuttamalla, (rmtenhtn niitä täytetään, 
tulee toielä faataa haaleata fahtia niiben päälle.

fa ifisfa  aSfareiSfa ja eritoten laljbiSfa on puhtaus 
niin tarpeellinen, ettei fitä foSfaan faa liiaffi.

kolmannen päiroän aamuna oli Sirotan enfimäinen 
toimi erinäisten mafuainetten pienentäminen; fitte hän 
fantoi fifälle Uhamaffaraan pantatoat lihat, jotfa tjöfaubeu 
olitoat olleet fhlmemmäsfä huoneeSfa, ei fuitenfaan fhl» 
metthmäSfä.

Sofaifella emännällä on eniten oma tapanfa maffara» 
fhömäu fefottamifeSfa, mutta eihän fe haitaffi liene joS 
tiebämme mifä Sirotan äitin mielestä paraS oli, ja fen 
me fanomme, ei fäSfljnä toaan fofeena.

Siljantaffaraan pantatoa furtoottu liha on hhtoin fe» 
fafin fotfettatoa fofo Ijetfen aifaa, ilman muuta lifäämättä 
fuin pifarillifen fonjaffia tahi rommia, puoleen leitoiS» 
fään nauban lihaa, 5 naulaan ftjan lihaa ja 5 naulaan 
filatoaiSta pannaan 8 luotia mhöS pienennettyjä fartoaita 
pippuria ja teelufifan täyfi falpietaria. ©itte fuin lihat
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ryytien fanSfa omat, niinfnin jo fanoimme, hytein muo» 
fatnt, pannaan fitamainen, maan ei !ai!!ea ytjbettä haa» 
maa; taroattifeSti tutuu mielä yetfitaufi ennenfuin faifti 
en yyroin ja tafaifeSti fefafin, mutta fitte tästä notfeaSta 
taifinaSta teljbään faffuja, jotfa tiheään ja mätiä jättä* 
mättä fultotaan fitä marten fatfottuiyin fuoriitt eti raSma= 
fuotiin, fatfoen että raSmainen puoti fääntyy utfopuoteffi. 
tä h ä n  pintaan hierotaan fatpietaria ja fuotoja; maffaran 
toista päätä ei fibota umpeen, fittä fitä litistetään yhteen 
jota terratta fuin niitä fäännettään, fu on tehtämä mä» 
hintänfä ferran jota päimäuä. s]5araS on fuotata liha» 
maffarat haffuriin, fuSfa ne fcpimat mafaantaan fuorana 
ja tifitysten. SEiifon päästä ne omat fometiaat famuun 
pantamiffi; fittoin amonaifeffi jätetty pää fibotaan um* 
peen, ja tehbään niin ifo fitmuS että marras (forento) 
mahtuu fiihen famuStettaeSfa. ©amuStaminen on maro* 
roaifeStt toimitettama.

feitettämiin tihamaffaroiyin, jotfa tehbään määristä 
fuotista, pannaan lihan fefaan fitamaiSta taiffa jotenfin 
pieneffi furmottua munaSfuutatia. tä h ä n  tifäffi fopft ni* 
fujauhoista fytmään meteen jotenfin fafiaffi miSpitöitty fe* 
foituS. tä m ä  fuotataan ja maustetaan tarmoitta pippu
reitta (fittä ryytipippurit muStuttamat); mätjä fatpietaria 
pannaan myöSfin.

■3oS titaifuuS on fuotata tämäntatfet maffarat timi» 
eti fami*aStiothin, niin ne famuStamattafin pyfymät hh* 
mänmafuifina fefättäfin.

©uotamaffaroiyin, jotfa tehbään pieneffi furmotuista 
täbyiStä, pannaan fefoituffeffi yöfauben mebeSfä Iijonneita 
ohran ryynejä, ©opii myös fyttä niihin panna pieneffi 
furmottuja raatoja peruuta, täm äntaifet maffarat mauS* 
tetaan famatta laitta fuin ebettifetfin, ja molemmista on 
muiStettama, ettei niitä fuöota tornin täyteen, etteimät 
feitettäeSfä repeäifi. h a t t a r a t  fuotataan netiffoon ja pan* 
naan femeä paino päätte. 3ärjeStyS maatii, että emäntä, 
tahi fe jonfa hattuun hän on uSfonut tatouuben huolen* 
pibon, tufee ja firjottaa ylös fuinfa monta maffaraa fu* 
tatin laia on tehty, ^iitäfin  on jotfa fuotateSfa tufemat 
tiya* ja fijantiha*fappaleet; mutta tämän tetjbeSfä tutiS 
myös panna tufuun, mitä futlafin terratta feitettämäffi
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otetaan. DrnaSfa taloubeSfa, omain filntäin atta pitäne* 
mät nfeimmat emännät niin tytyben fuin totfenfin firjotta* 
rnifen jontamana.

^Sartyaimmiin rtytynimaffaroityin fietyautetaan rtytynit 
maibon fanSfa ja fitte niityin fefoitetaan tyienoffi pienen* 
netttyä rnaffaa, leifelttyä ja tyienoSti paistettua munaSfnu^ 
talia, fiirappia, neiliffoja, infimäärtä, muita maffara* 
mausteita ja mieltä nttyöben rufinoitafin. Sftämät rnaffa* 
ra t tetybään fuoriSta eti raSmafuotiSta fitoen fytyben pään, 
täyttäen faffi fotmanneSta, jolloin toinenfin pää untmiS* 
tetaan. SeittäeSfä tarvitaan otla maroitlanfa; liemeen 
pannaan nfeaSti fuotaa, main mätyä erällänfä, ffylmää 
mettä lifätään nfein, etteimät tule rajusti fietyumaan, mutta 
ti foSfaan faa lafatafaan fietynmaSta. M affarat noSte* 
taan maromaSti fylöS ja ladotaan tyaffuutaubatle jäätymään 
pari fertaa, josta fuotet fitfisttymät.

©ama maromaifunS on pibettämä merintaffarain feit* 
tämifeSfä, futyun tamattifeSti täytetään ffumpiperä (poty* 
jaffainen)" ja „potyiaffaifen melu"

3oS monifin nuorufainen, jofa ainoaSti tufee näitä 
neumoja, maan ei ote titaifuubeSfa tefemättä fofea niitä, 
fatfoo niitä pitfämetäififfi ja ifämiffi, niin emme fitä pa* 
tyaffu; mutta joS terran tulemat omin fäfin tarttumaan 
näihin teurastusta feuraamiin töityin, niin tye pian tyuo* 
maamat mieltä paljon muutafin oleman määriin olettamaa, 
futa oma fäfiffi fätyminen ja fofemnS on opettama. %U 
fäät foSfaan tfyöfö taimin tilaifuutta ftityen. ©tte tiebä 
miten ja milloin fofemalia faatn taito ja tottumus tulee 
teille tytyöbtyllifeffi Siltaan fotopiirinfä aSfareiSfa atyfera 
maimo tuntee mielenfä ttybtytetöffi olteSfanfa niityin tyar  ̂
laantunut famaSfa fuin tyän tyanffii meneSttyStä tyrnpä* 
ritlenfä.

8. fttjnttilttin tcfo.

S alin  fulcttamifcöta ja fptttfäu=ft)i)äntcn tefemifeötä.
tmuft fofo tapfipartoi jo fittä päitoänä 

funa äiti futatti talia ja oti fiettänpt tapfia tutemaöta to» 
toin tifi häntä ja tafan toiereen: „mantraa! toéfaS faam=
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me haaratynttilämme? Äuiufa monta haaraa patinaan 
tänä lv no tuta? iitfaä unhotta to että ti in a  äitin Saurit 
Min yffi haaralynttilä on tulvatta."

(»itä emäntä unhottanut mitään; hän oli niin tar* 
taSfa »aarin  piboSfa ifon hiljaa liehuman pabatt »ie* 
reSfä; hän foetteti uutta tatin futaamifen feinoa, ja tul* 
latfenfa tuntemaan fen avivoa, oti tarfta »aarinpito tav» 
peettinen.

©iitjen fiaan luin hän ennen oti teilannut, hatan» 
nut, fuvivouut, futannut ja fiiimnuyt tatin, oli hän tänä 
»uonna »aiu  jalaettut fen niin pienitfi patafitfi, että 
faiffi firtit (fainiaifet) huomattiin ja otettiin poijeS, fitte 
hän pumtitfi tatin ja määräfi 4  fannua »että jotaifette 
taliteitoisfätle ja fiihen 4 luotia rittihappoa (»itjtritli- 
öljyä), fu hi)!»tn fetotcttiin »eteen. SSJefi faabettiin talin 
päätie jola oti pantuna fuureen ammeefeen ja fiinä lohta 
talutettiin fuuretta feipäätlä, tuta »ietä pari tertaa teh* 
tiin niinä toimena »uorolautena, tuin tali oli fiinä tjap» 
po»ebeSfä. 9lsten fe oli otettu fiitä t>löö ja pantu pa* 
taan. SBarfin »ähän »eben fanSfa fe futattiin hiljai* 
felta »attiatta, ja emäntä oti jotentin ihmeiSfänfä ja iloi* 
uen, tuin ei paljo otlenfaan ruuppuja jäänyt fiimtlään 
fii»iteSfä talia ifoon fattitaan jä t t in ä ä n  ja t;i>ytt>mään.

3 ofa tahtoo hh^in tarfta otta faabatfenfa fynttität 
»avfin fiistiffi ja »altoifitfi, fe fulattaa talin »ielä tois* 
tamifeen ja panee fiihen jontun »ähän alunaa ja fii»it* 
fee jouhifeulatla. tä m ä n  hän mietettänfä tefifin, ja har* 
» a t  tienemätliu ne emännät jotfa »ai»ojanfa » a titta» a t 
toimittaeSfa aSfareita fofo »uoben »arafft.

r,@uföS miitäfin »oifi olla a»utfi äititte ja ifolle 
fifarette?" fauoi fahbeffait»uotiaS tyttö, nähbeSfänfa, ta* 
Iin futaamifen temppujen tehtyä, äitin ja fifaren pane»an 
muutamia langan päitä tuolin felfämen taan fibotutte pui= 
fotte ja tiertämän niitä, tuin hän hhönn armafi fyntti* 
tän*fhbämiffi.

„28oit ja faat tyltä", »aStafi äiti, antaeSfa lapfelte 
nahfapatafen »ähäfen tatin tanSfa ja näytti miten hänen 
piti tältä metämän niitä fhbämiä ja fitte pistämän ne 
fynttiläpöybän ympäri riippumain talriffein fouffuihin.
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Soilla ei ole ftynttitäpötytää tafrifftnenfa, pujottamat 
fynt£ilän=fybämet pitfitle puifoitte, ta»aftifeSti »iifi tul» 
Jetiu. kaihen pitämifeffi tar»itaan faffi tafan rinnat* 
faiftn m afaa»aa fatfoa (raataa), joiben päätie puifot taS* 
fetaan niin että ftynttitän ftybämet fitturoat »ätiSfä. tä »  
mätin feino fäty laatuun, »aitta  fe on työläämpi ja »ai» 
teempi »ätttää tulemasta pitfäfautaifia ftynttitöitä.

tä m ä  fatybeffamouotinen tefi tetjtä»änfä tarfoin tai* 
tawaSti. «Soma on tyteenfä nätybä fuinfa ttyttötapfet oioat 
mietiSfänfä toimittaeSfa aSfareita, joita tyettle itSfotaan 
ja fuinfa näpiästi ja atyferaSti tye niitä toimitta»at fen 
ajatuffen fetyottaeSfa että faa»at jotafin tytyöttyä aitaan, 
eifä tjeitte anneta tefemistä niinfuin » a i n  fa a b a f fe n fa  
Ije iS tä  e ro n , niinfuin f anotaan. -3oS emme »antyem* 
mat töifi taimin tätä taSten taipumusta, niin faStoaifi 
enemmän fotoljtyöbtyltifiä naifia, fuin ntyt näftyty faS»a* 
loan. Sotoetämän meneSttyffeffi, eritoten ttyöityinisten ta* 
toubeSfa, fopii pitemmin firjataito fuin feittiötaito ole- 
maan »aja»a.

h iille  fiiS, jotfa tyatuatoat oppia ftynttitän taStamifen 
teinen, tatybontme itmottaa, että fe emäntä, jota me täsfä 
fitmältä pibämme, jo ctytuona ennen faStamiSta »atm isti 
teittiön peräfamarin täyteen panttinaan, »aruSti fen fai* 
fetta tuvilla tiitoiiffi, ettei»ät ftynttität tulifi rötynäififft eti 
»efityerneififfi ja »uotaioiffi. 8ifi ftynttitän faStauS*pötytää 
afetettiin ijtynrin turtootettn pönttö »ero tettuna petjmeältä 
»antyatta matotta, ja pöntön feSfette feifotettiin ftynttitä* 
tirnu, futyuu futa täti oti faabettama.

Seuraam ana aamuna oti enfitefo fietyuttaa »että 
firitun tämmittämifeffi ja pöntön tätytteefft, fuSfa tirnu 
feifoi. ©itte faapittiin faiffi rifat tatin rinnasta, joS 
niitä efyfä oti fiityeit fattunut; täti punnittiin ja ta»atti* 
uen tufumäärä pibettiiu että tati*tei»iSfäStä piti tuleman 
80 faunista paffua ftynttitää ja 40 paifoin pienempiä. 
(Sbettifet tetybään enfi pääSfä.

t ä t i  patoteflaan futamaan »atfiatta ofe»aan tatti* 
taan. ©tytoin tytymä on »ietäfin panna tätyän atunapata' 
fen pudistam aan tatia, ja patafen tiimaa, fuSta ftyntti* 
iät fo»ene»at. 8äminittyS»efi faabetaan firnuSta fotyta 
ennenfuin futattu täti joutyifeutan täpi taSfetaan tirnuun.
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3oS ei tali täytä lintua partaita myöben, niin lifätaän 
fiihen fiehu»aa mettä fiffi että noufee tätyän määrään. 
Maiffena faStamifen aifana on näin teljtäroä, mutta tätä 
fautoan tehbeSfä on »arominen ettei tali pohjatta ote»au 
»eben päältä faa niin »ahentyä, että toeft foSfee fynttt* 
löiyin.

Pöntön ympäri fääritty matto »ebetään faStamifen 
aifana fiinni firnmt fytfeen pitämään fitä lämpimänä.

©ybärniä enfiferran taitettua, tarttitaan niitä »etää 
»arfitt fuoraffi, fitlä jos tämä jää tefemättä, niin fyntti* 
lät tule»at »ääriffi, ja »antya fatu fanoo, että fe nuori 
tyttö, joitta laiminlyömifeStä tämä tapahtuu, ei ifänänfä 
faa muuta tuin »ääräfäären fultjafeu —  ja fempä fiihen 
»aaraan  fuotta antauifi.

©aarafynttilöitä emme faa unhottaa eifä jättää »ii* 
meifeffi. 9?e pitää tuleman fauniiffi. (itpä fe ole »äijä 
fuin ne lifäämät joulu*iloa, feifoeSfa pöybällä toimin taiffa 
»iifin yaaroinenfa. 3*haaraifet tehbään puitoilla, 5*haa* 
raifet talrifilla tahi faybella puifotla riStiSfä, fybänten ala» 
päät yyteen palmifoittuna.

P  af fuin fynttiläin olleSfa »alntiiffi tulemallanfa, lei* 
fataan niiben alapäästä talinippu fybämen päätä myö= 
.ben, ja näillä nipuilla, futattuina, lifätään firnttun talia, 
jofa jo onfin »äyiin tutunut. ©en perästä faStetaan 
fynttilät »ielä ferran tai faffi ja annetaan »äyintänfä 
»uorofauben riippua talrifeiHanfa tahi puifoillanfa läm* 
ptntäSfä yuoneeSfa, ennentuin ne niistä riistetään ja tai* 
teen pannaan.

Pienempäintin fynttiläin faStettua, jaabaan eniten 
»ielä huonoja fynttilöitä, joihin faiffi faappeet ja romu* 
talit telpaa»at fulatetta»iffi.

SoSfapa jofainett joulufynttilä toalaififi rauhallifeSfa 
foboSfa eifä nuontfaifet foSfaatt unfjottaifi fuinfa paljon 
l)e fuutiaifuubella ja ayteruubella taitawat tartuttaa f o* 
tonfa menestystä, Suutalan fiunauS feuratfoon faiffia 
'heibän hh»iä päätöffiättfä ja toimituffianfa niin pyhinä 
fuin arfiopäitoittäfin! ©ätten armonfa fautta, toaatt ei 
ilman, he » o to a t täyttää fiitollifuuben »el»ollifuutenfa 
»anhempia fohtaan ja elää neljännen fäSfhn jätteen, jota 

mäyttää niin yuofealta, mutta fuitenfiit on ainoa, jolla
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•lupaus mtyötänfä on. 2llfööt foSfaan untyottafo fen pty* 
•pää varoitusta.

9. getyominett. *)
Saifinan tefo ja torju.

„£)tytoä emäntä", fanoi nuori piifa, laSfeiSfanfa IjaU 
loftylen leipotutoan taattialle tafan toiereen, „f)tytoä emän* 
tä, eityätt enempää puita tänne tartoittane; et metbän 
paistua fuitenfaan pitäne?"

©  fuinfaan, mutta lämmin täällä pitää oleman 
enfiffi että jauhot lämpeneroät ja fitte että taifina non* 
fee. Pane ntyt toalfia palamaan; leitooinfaufalon afe* 
tamme tätyän eteen fatybelle tuolille ja panemme fiihen 
jautyot fäfiStä. ©itte finä liifuttelet niitä muutamia fet* 
toja, niin ne paremmin fämpenetoät.

tä m ä  on tarfoin »aariinotettatoa; mutta ei fett rouoffi 
faa unhottaa ettei leipomuS meneStty jautyinlämpimistä 
jauhoista, fillä niistä leipoen tulee leipä »aifuffi.

SJiutta pane ntyt pataan taitelle tarpeeffi toettä tai* 
finan liemeffi. Äetoäällä, ilman lämtninnä otleSfa, fopii 
fotfea taifinan ftylmään jofitoeteen, futen jtytoämaftt pa* 
remmin ptyftytyfin ja otyuet leitoät tuletoat mureemmaffi, 
mutta taimella tatyttyty lämmittää liemen.

SBeben lämmeteSfä leipälaubat latoaStiin ftitoeöä ja 
teipomuSfalut tuotiin ftfälle.

SBeben tultua tytytoin lämpimäffi, toaan ei fietyutoafft, 
fäSfettiin tytön riifua röjitynfä, pestä fätenfä ja fitoa lii* 
nafen päätyänfa; fitte tyätt fai rutoeta fotfemaan taifinaa. 
Smäntä fuolafi itfe toettä ja toaloi toätyan erällänfä fau* 
faloon fitä mtyöben fuin piifa fai fotfetuffi. tä m ä n  ntel* 
fein tetyttyä, pani emäntä muutamia lufifan tätyfiä tytyroää, 
fafiaa ferittyStä fiihen, jofa tytytoitt fefotettiin taifinaan, 
fen perästä fe filitettiin, priiSfoitettiin jautyoilla ja pei* 
lettiin enfin liinafella ja fitte toatytoemtnalla peitolla tatyi 
ttytyntyöä, näin olemaan fiffi fuin tytytoin noufee.
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SoS fertttyå et ote oifein luotettatoa, niinfuin ufein 
fattuu, eritoten maatta, fuSfa fitä on toaifeempi faaba, 
niin fitä kuorrutetaan", f. o. toettä tahi maitoa tammi* 
tetään ja fiihen fefoitetaan jauhoja että tutee fatiatfi tuin 
toetfi, fiihen pannaan f eritystä, astia peitetään ja pan* 
naan lämpimään paiffaan. fu in  tämä nonfee niin fe 
pannaan taitinaan, mutta tätä nuorrutettua ferityStä tar* 
toitaan taffin tai toimin terroin enempi fuin muuta fe* 
ritis tä .

tu p a  oli tarpeeffi lämmin, f eritys §t)toää ja taifina 
muutamain hettein perästä toatmiS uubeSti muofattatoaffi. 
9toufemifeSfa fe oli pehrniStyityt, jonfa touoffi fiihen tar* 
toittiin roanuttaa tifää jauhoja, ja näibett piti oleman 
lämpimiä, ta if in a  on hhtoin muofattatoa ja mauStettatoa 
Huminoilla, aneffiöa taiffa fenfoolilla fett jälfeen fuin lu* 
fin hhtoäffhh- tä m ä n  muofan perästä taifina uubeSti 
peitetään toistamifeen noufemaan. SöaSta fitte fuin fe 
on nouSnunna otetaan fiitä toähä eräänfä pöpbäHe, toa* 
uutetaan niin toähällä jauhoja fuin taibetaan ja jafail* 
taan fohtuutlififfi leipäreifft. SJtämät fitte leitootaan tahi 
lautataan niin tetoeiffi ja ohuifft taiffa paffummiffi fuin 
fufin tahtoo.

SfommaSfa tatoubeSfa patfoHifilte aitootut teitoät lei* 
tootaan puolipatfuiffi, näfätään toain t^beftä puolelta ja 
teifataan läffiformutla, joten teSfetle tulee niin fuuri reifä 
että ne fopii typfettyinä (paistettuina) pujottaa martaalle, 
huoneen laeSfa fuiroumaan talletettatoiffi fiihen asti fuin 
tartoitaan. Seitoät pistellään ntyöS jofo fohta leipoeSfa 
taiffa toaSta uuniin panemifen ebellä. tä m ä  jälfimäinen 
roetää fuitenfin enemmän aifaa fun ebellinen eli leipoeSfa 
pusfiminen.

@e taifina, jonfa toatmiStamiSta olemme fatfelleet, 
on airoottu ohufaififfi näffiteitoiffi. Niiben leipomifeen 
tartoitaan aifaa, tottumusta ja monta leipojaa, ta lo n  
molemmat nuoret ty tä re t tuletoat mhöSfin iloifina, puh* 
taina, ifoilla toatfofilla tohötiinoilla tohöltänfä ja pienet 
lafit pääsfä —  lienetoätfö peräti pölafit. S t tämä ole 
enfiferta fuin he auttatoat äitiä foto»aSfareiSfa. <5i fuin* 
faan, fe on hänen ja heibän funniattfa, että niisfä otoat 
taitatoat. Nuorempi fäh toielä foulua; mutta eipä fitä
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faa taiminttyömifeffi lufea, että tyän jonfun ferran, niin* 
luin ntytfin tefee puoIeStanfa fototytyöttyä. (£i mainfaan, 
fitnäpä naifen paras ja onneffifin fotipiiri onfin.

SatfoppaS nuita tyttöjä leipontuSpötybän miereSfä, 
^)e omat fotoin fätetiäät, futyun ei mädältä harjaannu. 
£ e  leipomat teimän otyueffi paljain fäftn, faS fuinfa jou* 
iufaSti; fiitä fe tulee mureemmaffi fun faulaamalla, niin* 
fuin äiti tefee, fitlä fäfin leipoeSfa taifina fopii olemaan 
petynteempi, ja niin fe mtyöS noufee pitemmin, ttytöt ei* 
mät puSfitfe teipiänfä ntyt muuta fuin alapuolelta; päät* 
ItySpuolelta puSfitaan maSta mätyää ennen uuniin pane* 
mistä. Stiti tefee leipänfä ferraSfanfa malmiiffi f. t. f. 
tyän näffää ja puSfitfee ne famallanfa, jota ilmoitamme 
fenmuoffi, että tyffi tapa fuittaa olla tytytä tytymä fuin toi* 
n enfin. Stinafin tetybään mätyänen reifä toifeen ääreen.

ta rtfu u S  uunin lämmtttämifeSfä ja tyiilten felmollt* 
uen tyajottaminen on tärfeä afia, fillä fiityen fe tulee fuinfa 
tafaifeSti uuni ftypfentää. ©e ityminen, jonfa tulee pitää 
tyuotta tästä, faa olla tytymin maroillanfa; fillä joS tyän 
ttyö fen laimin, niin fuittaa fätybä niin, että toinen leipä 
jää maifuffi ja toinen palaa farreffi* 9Jieillä emäntä itfe 
pitää tyuolen uunista, ja joSfa niin on, fiinä taibamme 
olla mafuutetut faifen maromaifuuben pibettämän. £)änen 
molemmat ttyttärenfä ottamat ieimät leiminlauboilta an* 
taen uuniin pantamiffi \a ottamat taas maStaan ftypfet* 
ttyinä. ©itte tyajottamat ne maatteelle jofa on lemitettty 
pötybälle tatyi laattialle ja jätyttyneinä fimoltelemat puty* 
taalla fiimellä tatyi tyienolla miSpitällä niistä irtanaifet jau* 
työt, pujottamat ne faffittain paffulle noin forttelin pitui* 
felle tanfapatafetle, jonfa päityin mätyä puiffu on folmittu; 
näin leimät ripustetaan martaalle ja nostetaan fuimu* 
maan lämpimän tyuoneen lafeen.

SoS otyufaifia leipiä tatybotaan fäittyttää faumait eli 
panna ttynntyreityin, niin ne tarmitaan fafata fillä tamalla 
että ne tuimina pannaan mätyän jätyttyneefeen uuniin, fuSfa 
ne petymiSttymät ja fitte fotyta lahotaan läjään, pannaan 
lauta päätie ja fiityen paino*

3oS fateinen fefä ja riitaifet ilmat (faät) elon for* 
jun aifana omat faattaneet miljan tyuonommaffi, niin täty* 
ttyty pitää jautyot mätyintänfä muorofauben lämptmäSfä tyito*
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neeSfa, ennenfun leipomtfen toimeen rumetaan, ja fitte 
puoleen tynnyriin jauhoja riimata fannun »errau  taaloja 
peruuta, fotleiSfa feloitettamitfi tattinaan ebiStamään nou* 
f emistä. O n myös toinen feino panna tattinaan yh* 
ben tai fatfi hohfamatfi tuumennettua tiililimeä, joiben 
pmpäri fiirappimaista imellystä toloontuu imelästä tai 
itäneestä toitjaSta.

SaifenlaifeSta teimäStä maatinee toierreteipä tarfim* 
man h u o l e n p i t o o n  tailittan tetemifeSfä ja torjuSfa, ja mielä 
fitä enemmän tuta mateempi ja mälemämpi mierre on. 
Slrmaten fe on puoletfi totoon feitettämä, maitta alfuan* 
fatin mätemää lienee ollut, ta ilittan  tetoon mierre länt* 
mitetään niin tnumatfi ettei fitä täh täfin piteleminen 
maan täytyy, olletilin enfialuSfa, fefoitaa lamanteella. 
©itte fiihen fotletaan tarpeeffi hytuää leritystä, taitiua 
filitetään, priiSfoitetaan jauhoilla ja peitetään enfin liina* 
fella ja fen päälle tyynyllä. Suin fe on hh1Diu uouS* 
nunna, lämmitetään fiirappia, tahi fen puutteeSfa mier* 
rettä, fuhun pannaan pienitfi leitelthjä pomeranfin tuoria 
muutamia pienennetthjä neilittoja tahi tryytipippuripapuja 
pnttä tappaleen moita tahi futattua ihraa; fiitä leipä tu* 
tee mureemmatfi ja pyfyy enemmän aitaa pehmeänä.

Soila fiihen tilaa on, panee mierreleimän manutuS* 
ja leipomuS*jauhoihin puoletfi nifnjauhoja, tu paljon ebiS* 
tää noufemiSta. SCanutettuna tailina peitetään hhl°iu, 
ja fitte tuin fe toiStamifeen noufee ja limpuitfi tierite* 
tään, pannaan nämät matpaHe ja peitetään tiinafetta. (Si 
niitä faa typfentää liian tuumaSfa uunisfa, marfintin on 
ylituumuuS mältettämä, eitä niitä näfätä eitä pistellä en» 
nenfuin juuri uuniin panneSfa, jolloin on paraS pistellä 
puuhaarutalla, fuffamartaalla taiffa fulfafynällä. 8äheS 
typfeinä ne otetaan ulos uunista ja fimellään mierteellä 
tahi mebellä.

SBaromaifuubeSta ja puhtaubeSta eimät faiffi pibä fuu* 
reSti lutua, ja fuitenfin on tämä leipontifeSfa, mintuin 
taiteSfa elatuSainetten malmiStamifeSfa, tärleiu afia. 2Jio* 
ninaiSten leipälaten leipomista neumotaan tyllin taiten* 
laifisfa teittofirjoisfa ja talouben felmiffeiSfä; mutta mä* 
hän ne hhöbyttämät, jollei onta ymmärrys, foettelemuS, 
järjestys ja harjoitus myös ole johtajana, ja näitä ontai*
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fuuffia ei hänfita niin yljtäffiä. O ttafaat fiié nuorena 
»aari faifiöta talouben a «Stareilta niitä toimittaeéfanne. 
Kyllä fe ferran hyöbytyffenne tulee, fa joS ei tulefaan, 
niin ei fefään taito taaffana ole eifä oppi ojaan faaba.

,,9'iyt finä SOtaiju", fanoi äiti toanhimmalle tyttärel* 
lenfä, „faat fotfea fen hienon rufiifen taifinan. läm m itä' 
ftipen maitoa, pane fiihen »äijä fuolaa ja fitte toanut* 
taegfa pane taifinaan muferrettuja aneffia ja fenfoolia; 
näntät tefetoät leitoän hh»änmafuife!fi. STuott »ähän 
forpputaifinan faa fifarefi huoleenfa; minä annan fiihen 
tooita, foferia ja farbemummaa. Mäntät pannaan taifi* 
naan toaSta toanuttaegfa. ©itte minä fanon teitte mil* 
loin aifa on pistää muutamia hittoja uuniin; mutta ofot* 
tafaat nyt taitatoanne toimellifegti täyttää tehtävänne!11

Id. h a it ta  futomifeéta.

ganfain feittäntifeötä, Jelaamifeéta, lumnifesta j. n. e.
9?uoriti thttö, olfoon © aara niminen, fanoi ferran äi= 

tillenfä: „$iti fulta, eiföö oliö paraS, että oétaifin tufun 
laufoja niillä rahoilla jotfa äitifummini antoi, ja futoifin 
itfelleni palttinaa paiboiffi ja muutamiffi aluöl;atneiffi, 
nyt fuin olen lähtemäifiHäni poijeö toierafeen ja ainafin 
tomunnen muutella »aatteita."

„Dn fyKä, lapfeni, fe paralta  ja toimelliSta fe ott= 
fin, ja minä lupaan finulle futeeffi ne petlatoalangat, 
jotfa finä taiteella olet fehrännht; mutta finun täytyy 
lutoata minulle ettäs omin neuwoitt panet lantaan futeelle, 
ja teet fel»än fiitä miSfä järjeétyffeSfä fe on tehtäteä."

„©e ehto tohtii tulla jotenfin »aifeaffi, mutta joS 
faan fyfyä äitiltäni, niin fe fyllä menehtyy. (Sttfin en 
ollenfaan ymmärrä fuinfa pientä lanfaa minun fopii ostaa."

„pellamalangau fuhteen, jofa ei ole fowin pientä, 
lienee n:o 16 »alfafematon fopiteinta. © aat mennä 08» 
lamaan milloin tahbot. 2Jiui«ta pyytää loimilanfaa, fillä 
fe felpaa futeeffifin, ja langaé tulee toah»emmaffi fuin 
fube ja loimi otoat yhtäläifiä."

Sloifena © aara meni täyfin fuffaroin tärfeälle fau=



paUenfa, fuSfa fuffaro tyhjeni, fo tiin  tultuanfa hän 
näytti lanfojanfa ja enfimäifeffi fanalfenfa fyfyi:

,$ iti  luita! faanfo nyt rumeta Heittämään fitfua 
(f liisteriä)?"

„fotoa fiiru finun fiihen onfin", fanoi äiti; »ajatte» 
leppä, eifS finulla fitä ennen ole muuta tefemiStä."

„@n fuinfaan ymmärrä mitä fe oliS, jollei juuri 
myhtein lufeminen; mutta toyljbet faan lufea fillä aifaa 
tuin toefi rupee liehumaan."

„2lufafeppa, lapfeni, yffi toyhti! 8uutetfoS oletoan 
huolean felata, luoba, puolata noin fyffyrään menetoää 
lanfaa?"

„2lhaa, jopa muistan; äiti feittää aina langat enfin,. 
lähtetoätfö fyffyrät feittämäUä?"

„8ähtetoät, ja lanfa tulee notfeammafft. äöalfaStu 
ja painettu lanfa ei tartoitfefaan {eittämistä, fillä fe on 
jo tehtaaSfa tehty."

»Sföoh, niin,-feittää langat ja panna lillumaan, fen 
faanen fohta tehbä?"

„9litoan mielelläS; ja foSfa minulla on aifaa fun» 
luStella finua, niin faat tohhtejä atoateSfafi fanoa mitä 
järjestystä täsfä toimeSfa aitoot pitää."

„(£nfin pyybän äibin toalitfemaan faibetta ja f ano* 
maan, fuinfa monta paSmaa letoeäffi ja fuinfa monta 
fyynäraä pitfäffi fangaS pannaan, ja fitte auttamaan mi» 
nua laSfemaan fuinfa paljo lanfoja minun tulee ottaa 
toimeffi; nämät minä fitte fitfuStan. (SiföS niin ole oi» 
fein? (SiföS äiti pane fitfufeitoffeen puoleffi nifujauhoja 
ja toifeffi puoleffi filmillä feulottuja rufiifia, feltatoafft 
palasta ja toähäfen faipuaa?"

^ i i n  aina minä panen; moni feittää fitfnffi liimaa, 
jofa tofin n\ahtoiStaa lanfoja, mutta famaSfa fangiStaa 
niitä ettei fube pääfe liittymään lifitysten. 3lfta on yhtä 
joS liitnafitfu feitetään toeteläffifin *). SSJJutta fitfun fei» 
tettyä, mitäs fitte tartoitaan toaariinottaa ja tehbä?"

„ f  aStaa langat fiihen."
„3a fitte?"
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,,Ottoa ylös jälleen."
„$0Jutta mitä finun on teljtätoää ennen fuin niitä 

otat ylös?"
„(Sn nyt ymmärrä mitä äiti tarfoittaa." 
rr9Qfiinä talitoifin faaba finun ottamaan »aarin , fuinfa 

tarpeellista fe on että lanfoja fitfuSfa toäännellään niin 
että fitfu fäy jofa paiffaan, muutoin langat fäytoät paif» 
fulaififfi, joSta on fuuri haitta futoeSfa, ja fitte otetaan 
ylös toyyti »yybiltä pufertaen fitfun oifein uioS, fiHä joS 
fitä jää liiaffi lantoihin, niin fiitä on toaStuS felateSfa. 
©yöbyllistä on pujottaa toyhbet toalfafupuitteelle tahi pis
tää niihin faffi Iitoin fileää forentoa, joista toinen pan» 
naan fiinni tutoan lafeen; fillä muista fe että fitfuStetut 
langat otoat fuitoattatoat fifällä huoneeSfa, ettei ahatoa 
(ulfoilma) ja tuuli faa fuluttaa fitfutooimaa. Suutta fitte 
fuin langat fuitouneet otoat, mitäs fitte on tefeminen?"

„©itte minä eroitait langat lahteen läjään, yhtä monta 
toyhtiä fumpaanfin, fitte . . . faaS nähbä, jopa faStan 
paffitn pyhinliinan toeteen, toäännän fen niin fuitoafft 
fuin faan ja fäärin fiihen muutamia tohhtejä erällänfä 
lauhtumaan ennenfuin felataan. ©itte panen yhben toi» 
fen perästä terinpuille ja telaan tafaifeSti järjeStänfä. Oi» 
teata juotfetoaa langan päätä ei faa lahottaa, ja joS laitta 
tattee, niin fe folmitaan tangaS» (tynfi») folmuun, — fett 
äiti tietää minun taitatoan tehbä —  ja fotmun päät lei» 
lataan lyhyiffi, etteitoät fefaannu lantoihin fiufaffi. On» 
foS toielä mitään muuta?"

„©i tofi; mutta mitästä felaamifen perästä tulee?" 
„©itte tulee luominen. Syliä faifeti fe lienee työ» 

Iästä, fitlä en ole fitä itänäni tehnyt."
jä r j e s ty s  ja toaarinpito fiinä ott tarpeellinen niin» 

fuin faifisfa muisfatin toimisfamme. (lujin finun on tie» 
täminen fuinfa paljon loinpuut, joilla aitoot luoba, toetä» 
toät terralta ympärinfä. fu in  loinpuut fitte otoat pys» 
tysfä, natoaupäät toafatoaSti fiinnitettynä, lanta lautapa» 
lafella laattialla ja yläpää HampuSfa orrett fyljeSfä, niin 
taibat laStea luinfa monta fertaa finun loimeS ulottuu 
loinpuiben ympäri, t ä m ä  määrääminen fäy ntyöS hh5 
toin patfulla langalla, luu mittaat niin pitfäffi fuin olet 
aitonut tehbä fanfaan, muistaen panna yhben tai faffi
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forttetia jofaifen tyhnärän päälle tyhenemifen varaffL  
tä m ä n  langan panet loinpuille niinfuin loimenfin ja fen 
pään toetaan tulee phfäpSnappula. 3 a  fitte?"

„©itte afetan felani vafavaSti feifomaan juuri fa» 
toSfa olevain lafirengaSten alla, panen niiben päähän 
ppöreän fileän vähää letoeämmän »abin etteivät langat 
tartu fulmiin, fitte pistän lanfain päät fattorengaSten 
läpi, istun matalalle tuolilleni ja luon ebeS tafaifin, hlä» 
pääsfä fäännän lanfani vain  pljben nappulan pmpäri 
fääntyeSfäni alaspäin, mutta alapääsfä on faffi nappulaa 
ja niiben välisfä  pannaan tangat fäpmään ristiin, t ä tä i  
tefoa teen fiffi fuin langat loppuvat."

„2öielä plft tärfeä afta on finun tarpeellinen »aa» 
riinottaa, ja fe on varominen etteivät langat faa fiertyö: 
toteen, futa varten niitä pibetään faljben formen välisfä 
(tapi pibetään formi välisfä). ©itte tytyn finulta: millä 
tarfoituffella taljboit lufea faiteen pasmat jonfa finutte 
»atifoitfin?"

„£ietääffeni fuinfa leveäffi fangaS tulee 1 6 | fataa: 
eli 2 7 | paSmaa; eiföS niin?"

”9?o, mistäs tiebät, milloin olet tuonut juuri niin 
paljon eifä enempää?"

muistan. Sliti pistää loimeSfa juuri nappulan 
viereSfä punasta rihmaa ja panee fen filloin tällöin ris» 
tiin. £>nfo fe paSmain lufemifefft?"

„ 0 n  aina. Suufifpmmentä lanfaa tuetaan paS= 
maan, ja fuin tuet »iifitoiSta paria nappulan päättä 
tahi folmefhmmentä paria ristisfä, niin paSma on tätyn» 
nä, fiinä panet rihman ristiin, ja näin finun on huofea 
nähbä milloin määrätty paSmalufu tulee tähteen. 3 a  
tämän faatua, mitäs fitte on tefeminett?"

„@itte pujotan vah v an  vlöaifen rihman ristiä pi» 
tämään ettei fe pääfe fefaantumaan, ja folmin ntyöS 
paSmarihmau. ©itte panen fataan ruveten ylifeStä päästä 
ja Vetäen filmän filmältä päähän aSti ja faban mä pa» 
nen tiinafeen tahi tafanaan ettei faa fefaantua."

„ täm ä  on faiffi oifein laitlanfa. 3oS tuotut ovat 
jo fifältä ja feifovat vafavana  fiallanfa, mitäs fitte mie* 
lit tehbä?"
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„?iyt töytyy taa§ miettiä. Syliä äiti armoa ettei 
ote niin po tea  faaba fetmää fiitä fuin toain on nähnyt 
muiben tefetoän, omin fäfin fofematta. Summin auta» 
mat r a fy a t  tulemat minulle aitoan ypöbytfifttfi, toarfinfin 
fenfautta että äiti antaa minun täyttää niittä ostetut lan= 
gat oppifoneefft tutetooifen aitoni Ijyöbyffi. (Snfä itänäni 
unhota mitä nyt faan oppia, ©en minä tupaan, tuoSfa 
mina nyt ajatteten istuani matototta tuolittani tuotujen 
totona, fata poltoillani, mutta pyybän äitiä auttomaon 
minua faamaan fitä fiinni fangaStuffiin (futoaffoon)."

lfS:otta fe lienee foljtuuS; mutta enfin tafjbon fuulta 
fuinfa olet pannut luoman faiteefeen."

„©itte fuin minä fiihen harmaan faiteefeen (pirtaan), 
jota äiti tuomafaiteeffi futfuu, fain pujotetufft faffi paria 
tanfoja erillänfä, fiinä järjeéttyffeéfä fuin riötiyffeöfä oli» 
to at, fitte pistin faffi pätffiä fapben puolen ristitystä faa* 
baffeni fen niille ennenfun rihma päästetään. CufoS fe 
oifein?"

„On aitoan. jä ä s tä  ntyt fitte fitmä filmältä niin 
että minä faan fuljettaa tabonpään pii rintopuun ja fan» 
gaStuffiin faaffo. tä ä l lä  on pitfäin nuorain toaraSfa 
feppi (pitu) ja täf)än fiirretään näppärästi tuomafaiteen 
tafaa loimen fitmuffet, fitte tafatoan molemmin puolin 
niin että toimi tulee juoffemoatt feSfeltä tuotuja, tä m ä n  
tehtyä tartoitaan folmaS Ijenfi »ääntäm ään fongoStuffia, 
että toimet fäärtptoät fen ympäri, ja fitte pistetemään pälf» 
fejä ferruSten toätiin ei jofoifeen ferruffeen toaan filloin 
tällöin. -iDtutta ennenfuin tähän rupeemme, täytyy mei* 
bän ftirtää riStiyffen luomafoiteen toifelle puolelle, ja fe 
menestyy fiten että fabon pitäjä piufuttaa niin että tuo» 
mofaiteen toebettyä tifimäifen pälfin toiereen ja tämän 
pätfin fäännettyä fyrjäöenfä, loimet taiteen toifeöa puo» 
telia eroatoat niin aufi että fiitä fopii pistää eri pätfin, 
entinen pälffi otetaan pois ja riStiyffen toifeHa puoletta 
otema pälffi muutetaan famatla tatoalta, fitte tulemat 
pätfit fofo fäärimifen aitona feuraamaon luomafaibetta. 
Päähän päästyä luomofaibe joutaa poijeS. Suutta nyt, 
tapfeni, tulee uufi toimitus; fuinfaS fen feltoäffi faat?"

,(9täin, äitifeni, fäärimifen päätettyä, ja faifen mitä 
äiti on fanonut, nostetaan fangoStuffi tuotujen päälle
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juuri niifirafennuffen taan, rtStitySpätfet fibotaan fiinni, 
mutta lattfain päät annetaan riippua pitfänä alaS ja n u  
toetaan panemaan niifiin. Sangat otetaan järjeStänfä 
pari toifen perästä ja pujotetaan tyffi enfimäifen nitfirimin 
niiben filmään, toinen fofmannen rimin niiben fitmään, 
toifen parin enfimäinen tanfa toifen riimu niiteen ja toi» 
nen neljännen rimin niiteen. SiföS ole oifein?"

„On ftyttä, niin aina tahallinen fattgaS niiteen pan» 
naan, ja pibetään loaari että niin pian fuin 25 paria on 
faatu niifiin ne teetetään folmuun niifteit eteen; tyapfutte» 
ieminen täSfä niinfuin faifeSfa ntuuSfa fanfaanfutomi» 
fen alfuun panemifen toimeSfa teoi pian tuottaa pal» 
jou toaiteaa ja roatyinfoa. ^almeluffeSfa olleSfani fat» 
tuiteat fumppaniltani riStitySpätfit lutSfatytamaan utoS, 
niin että täyttyi uubeSti feriä, felata, luoba ja tutille fää» 
riä  faifen loimen, jotyon fului aifaa, teaitoaa ja lantoja» 
fin, fillä paljo lanfoja fefaantui tyuffaan. SDtutta finun 
afiaSfaS, mitä tulee niifiin panemifen perästä?"

„©en perästä pujotetaan langat taiteen läpi, pari jo» 
faifeSta piiteälistä. ftaibepaSmain ja loimipaSmain jät» 
feen laSfetaau fuinfa pitfältä faibetta jää ttytyjäffi fum» 
maStafin päästä, ja mistä pujoteleminen alfaa faabaffi 
fanfaau feSfen tulemaan faiteen feSfelle. pujotteleminen 
fäty pienellä otyuella foufulla, jota futfutaan faiteen fou» 
fuffi. Äatbe riippuu fatybella pitfäöä nuoralla forennoSta 
tuotujen päällä niifi»orfien etupuoletta, ja fuin 25 paria 
on pujotettu niin ne teebetään tyettaan folmuun. ©itte, 
äitifutta, en ole otyjeetla; äitin tätyttyty fanoa mitä tartoi» 
taan tetybä."

»fitytlä minä fanon finutle ja nätytänfin; mutta fitte 
fuin faat fanfaafi teolla fiityen määrään fuin ntyt olet f a» 
noitia fetittäntyt, niin faat, fuin olen fanonut, itfe omin 
fäfin tetybä faiffi. Snfin finä ntyt nostat falfut (ftutoat, 
lutyat) fiatlenfa ja fotoitat faiteen niityin, fitte taSfet fan» 
gaStufin fiatlenfa, fitte panet rintapuun paifatlenfa, fitte 
otat fen fepin (pibun) jofa nuorilta on fiinni toaatteen» 
fääröpuuSfa (luffarpimSfa) ja folmit fiityen tafaifeSti ja 
järjeStänfä loimen päät fiinni, ufeempia lanfoja erättänfä 
noin neljänneffen tatyi puolen paSmaa eräänfä. Stämän 
tetyttyä fibot potfimet roaatteenfääröpuun tafaa niifipälffei»
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hin, toafemen enfintäifeen ja folmanteen ja oifean pölli» 
nten toifeen ja neljänteen. täS fäfin  tartoitaan tarffuutta 
ja toaarinpitoa. SBieläfin en paljo laittelemiSta ja fo» 
toittelemiSta, mutta fjptoäöä patuöa, ajatuffella ja järjeS» 
tyffellä, ^ te n ä  tottumifen fanSfa toitoon tyttäreni Su» 
malan atoutla tuletoan langaStuoluiSfa niin yytoin toi» 
meen fuin muisfalin aSlareiSfanfa."

Ymmärrys ja artoaamifen nero otoat fuuret Suma» 
(an lahjat ja otoufft faifisfa rneibän toimituffisfamme, 
yhtä hyöbyttifet toaimon aSfareiSfa lotopiiriSfänfä fuin 
mieheufin toiran toimituffiSfa. Sitä pibä mitään tur» 
hana fuin hytoän afian tähben on tehtätoä; fofo afian 
meneStyffeffi on ufeaSti turhamainenfin afian h^ara fan» 
gen paljon toaifuttatoa.

puolaaminen, niiften toimiminen ja mattojen fnbonto.
t i l i  tali, tiff taff, fuufeppaS fuinfa pauffuu taajaan 

ja tafafeStt! ©e on © aara jofa faatuanfa fanfaanfa tu* 
teille jo alfaa hajaantua lutomifeen, jota näfeminen ja 
tuuleminen oifein ilahuttaa äitiä, tä m ä  äiti on itfe ai» 
toan ahferaSti harrastanut hajo ttaa  loaimollifta täfitöitä 
ja hutmärtää mitä ne hhöbyttätoät, fentähben hän tahtoo 
mielellänfä h ajo ttaa  tyttärenfäfin foto»aSfareihiu foulu» 
opin rinnalla; fiitä fyystä naemmefin fyminentouotifen 
tyttärenfä fanfafouluSta tultuanfa ahferaSti puolaatoan 
toanhemmalle fifarellenfa, jofa futoo, ja toähän fuufitouo» 
tifen pienten taSten fouluSta tulleena, tooileipänfä fyötyä, 
toimiffaaSti Ottawan ferinpuut fäfille, istutoan matalalle 
tuolille äitin toiereen ferimään toyhbin tai faffi ennenfun 
rupee leifittefemään toielä »ähemmän toeljenfä fanSfa. 
Syliä monifin fuittaa ajatella, ettei ote juuri niintään 
tarpeellista ajaa lasta tämmöifeen työhön, jofa hänelle 
maljaa aifaa ja toaitoaa fiinä fuin fe täybelte iljntifelle 
oliS huofea tuota pifaa tehtätoä; mutta afian hyöty ei 
olefaan tuosfa toähäsfä pifaifeSfa arouSfa toaan lapfen 
tottumifeSfa firjattifett opetuffen rinnalla, fuSta ei lapft 
toielä taiba ymmärtää eifä näyttää mitään hyötyä, faa» 
maan aitaan jotafuta näytätoää, josta taitaa ajatella: 
tuon olen tehnyt huojentaaffeni äitin ja ifän toairoaa foS»

59



taaffeni jonfun toähän fatffea fitä Ijtytoää jota he minnffe 
aina tefetoät. tästä  faötoaa lapfette tptytoäifyhS ja mieti* 
hhtoä ebeSpäin estämään ja toaStuStamaan niitä houtu» 
tuffia ja fiufauffta, jotta joutilaifuuben myötä feuraatoat..

©e lanta jota tuo fuufitouotinen fai teriä oli aitoottu 
niiftfft ja äiti fanoi fen fanSfa oleman fiiruutt; näin hän 
fiiruhti lapfeit aljferuutta. (gifös ote tofi, tyttofet, että 
telee fyfcämmelle hhtoää tuin tiebätte täfillä taitatoanne 
tehbä jotafin oifein yyöbylliötä? ty ö n  perästä hutoittaa 
fitte leiffi niin itoifeSti.

Sonfun aijan perästä jaamme pienen ystätoämme- 
fotona näljbä monta ifoa terää fytoillä tatrifeilla yffi ful» 
tatin talrifilla. ty ttö jen  äiti fertaa niistä tafafeSti ja 
lujasti toiififäiStä lanfaa n:o 18, niififfi. 9tiifien folmi* 
mifeSfa faatoat fyllä molemmat toanhemmat tyttäret fil* 
loin tällöin auttaa äitiä, mutta feltoollifeSti heibän pitää 
folmimau, fillä fe on täljbetlinen afia. hiille neljälle nap= 
pulalle niifilauballa niibet folmitaan, fuitenfin niin toafa» 
a illa  ja lujaan piufotetuilla folmuiöa etteitoät yetteä; 
fillä fiitä on futoeSfa fuuri toaStuS, niinfuin fiitäfin jo& 
niibet eitoät ote yytä pitfät.

©aabaffenfa niibet feStämään fautoan, fofetoat mo= 
niaat tujeutaa niitä »affaamalla, taiffa fitfuStamatla; 
mutta meibän mielestä näyttää paryaaffi, ostaa ntaala* 
riita hienoa toerniSfaa, ja fittä fitoettä niifiä pitäen niitä 
pitfänänfä faybetta fepittä eli pällillä; tästä  ne tutetoat 
fileiffi ja notfeiffi.

t ä t ä  ei tartoita te^bä paffuille ntifitte, joitta mattoa 
ja muuta paffua fangaSta fubotaau.
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S räs  tai f aattiato aatetta, jofa tulee hytein helppoon* 
taifeffi, on näin fubottatca:

'parffarilta ostetaan nauban farteoja, puoti ruSfeita 
toinen puoli toalfeita. Sotaista teitoiSfää foytaan ruS= 
teitä fartooja otetaan fafft naulaa roytimia, jotfa hhtoin 
tafafeSti fartataan yhteen ja fehrätään langaffi, ja näm ät 
tangat painetaan mustaffi tahi hhtoin tumman ruSfeiffi. 
Salfofet fartoat fefoitetaan falfeitla toitloilla tahi niiben
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puutteeSfa roljtimilla, ja nämät langat painetaan teltat» 
fiffi, punafiffi tai totyeriäififfi. Coimeffi favtataan toafy» 
» a a  rotybinlanfaa 2» tai toielä paremmin 3»fäifeffi ja pai» 
netaan mustaffi tai tumman Ijarmaaffi. t ä t ä  lointa luo» 
baan 100 paria artoattatoaSti niin pitfäffi fuin funfin 
lanfatoara mtyöben antaa. SoimitufiHe fääriminen fäty 
tatoalla fuin muunfin fanfaan, mutta tätyän tartoitaan 
neljä niifiritoiä ja pujottaminen tetybään fiinä järjestyi» 
feSfä fun tämä futoaus nätyttää:

t t t i f t t i n n ---------- -o ------------------- o --- - - - - - - - - - - :- ----- o ------------------- o
2 :n e n  n i i f i r i m i -- - - - - - - - - - - - - - o ----------- o ----------------------------- o ------- o------
3 :m aS  t t t t f t tm r io ----- o------------------------------ o----- o ----------------------------
4 :Jäé  m if i r in r i  — o ----- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - o-- o------------- o-------------

Saibe tartoitaan niin tjartoa että 200 piitä ulottuwat 
4 |  forttelia eli 27 peufaloa (tuumaa); jofaifeen piihin 
pujotetaan tyfft lanfa. Sitominen fäy tatoallifeSti. $ol» 
fimia tartoitaan neljä ja latit o»at Itytoät olemaan niin 
fuin filpifanfaaSfa (brällisfä).

^olfimet fibotaan niifiin niinfuin tästä futoauffeSta. 
näfyp:

O ittftr iw i 4.

„  3.

„ 2.

1.

© ©

0 ©

©

© ©
©

Dtfeatt fäbett puoli.

Sutoesfa työstään touorottain tummaa ja »aaleata 
fubetta, ja otetaan » aa ri että jofa ferta fuin polfemiSta 
muutetaan, on »aalealla alfaminen.
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*Polfeminen fäy täSfä järjeSttyffeSfö:
sr»s S1

- - 0 -0 -0 0  
- 0 - 0 0 0 -

—o-o-o-c-o-o—

C —C—0-0— 
>-0-0-0---

------ 0 -0 0 —0

—O-O-O-O-G-O- 
- 0 - 0 - 0 0 0 0 -

Sangaé tulee tämän f m» an näföifefft.

V

11. lörljau eli ftttrjönljoito.
S e ip ä in  ruoffimtnen; woiu ja juuston walmistHé.

„£änäpänä on niin fytrnä ja aufara ilma", janot 
äiti neljätoista touotifette tyttärettenfä, „että finä faat olla 
menemättä tarhaan; tpttä minä fietlä yffin aitaan tulen."

„2)?itä puhetta fe on", fanoi ifä. „®iföS tytön juuri 
filloin tule fotea fäästää äitinfä toaimaa? § ä n  on nuori 
ja toifetoä (reipas) ja faa tobetta!in fouluSfa luutta, lu* 
fea ja oppia niin paljon tyutmttatoaiSta, faa fiettä monet 
Ijetfitaubet istua forfeaSfa, (ämpimäSfa ja toaloifaSfa Ijuo» 
neeSfa, että hänelle on (jyöbfyttinen ja tarpeellinenfin fo*



tiin tultuanfa ottaa ofan niisfä moninaiftSfa raSfaiSfa 
aSfareiSfa, joiSfa finun täytyy laahata faifet päitoät mei* 
bän taittein yytoäffemnte. äftene finä toain lapfi forjaa» 
maan lehmiä ja anna äitin istua rufin toiereSfä. & tiliä 
minä autan ämpäriä (fantoa) nostamaan."

SOBäyintäfään nurtumatta tyttö totteti ifän fäsfyä, 
»aitta  yäntä enemmän otis yutoittanut uuben yameenfa 
umpelentinen; mutta joS yän oliS tuutfut mitä ifä fanoi 
fifälle tuttuanfa, niin ei yän fuinfaan otis taytonut muut» 
taa työtänfä.

„tiitoS muijiani!" yän fanoi yytoillänfä; oletpa faS» 
»attanut miilulle tunnon (felpo) tyttären, jofa taitaa tuot» 
taa meille tunniaa ja aifananfa olla tunniatfi fille mie» 
tielle jota tulee faamaan meibän tyttäremme »aimotfeufa. 
SDitein iloista oli tuulla ja näljbä yäntä taryaSfa; tyän 
puftutteli elutoita niin ystätoällifesti fuin finun itfefin ta» 
pafi on puyutetla. ©epä yptoä, uiimpä eluful menesty» 
»ä t. Nobelia ye näyttätoätfin ymmärtämän puyuttelemi» 
fen ja toaStaa»an ta»allanfa. £yttö toäänfi £>einä= ja 
olfifierufat niin näppärästi, että oifein lysti oli fatjoa. 
Setiin pani jauyoja ja fuolaa leymäin juomifeen, loi fon» 
nan toifuSti niiben alta, lypfi mielestäni yytoin eifä un* 
yottanut toafiffaa eifä porfaöta, lufipa fanatfin fuSfa ne 
olitoat tyyryffiSfä orrellanfa ja lupafi tulta fifälle fiitoit» 
femään maibou niin pian fuin faa pannuffi pahnoja eläin» 
ten alle."

?)Stätoällifellä mielellä tuo nuori tyttö, olfoon ni* 
menfä ftaifu, tuli fifälle toanyempainfa tyfö. ©än oli 
heibän ainoa lapfenfa, yeibän ilonfa ja toitoonfa. § e  
olitoat toarallifet fäätynfä mutaan, mutta ei yeibän foS» 
faan tullut mieleenfä turyuubella ja yyöbyttömäHä lellit» 
telemifellä faattaa yäntä feltoottomafft työluoffaau, fuSfa 
yän fyntynyt oli ja mitättömäffi ylempään fäätyyn joS 
mieli finne toetäifi. Saifu on niinmuoboin meille näytä* 
toä yytoänä, iloifena ja onnellifena talon tyttärenä. -3fä 
ja äiti tertoeytitoät yäntä ystätoällifellä fatfannolla ja yei» 
bän filmänfä feurafi»at yäntä maibou fiitoitfemifen toi* 
meSfa. Ololla äiti yuomafi millä tarffuubella Äaifu fat» 
foi fen perään että punfat olitoat ei ainoaSti puytaat 
»aan  myös fui»at, fillä fiitjen tulee ferman (päällifen,
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taaleen) runfauS fuureSti. 3oS lämmin maito faabetaan 
ntärfään astiaan, niin noufee mannaan ohuempi pääUi* 
nen, fun fuitoaan faabettua.

SlrtoattatoaSti tämä ei ollut enfimäinen ferta fuin 
Saifu toimitti näitä aSfareita; ei ifänä, jo lapfuubeSta 
hän oli ollut mpötä faifisfa aSfareiSfa, ainafin näfemäS* 
fä, ufein auttamaSfa ja itfefin tefemäSfä. ©iitä hän oli 
niin harjaantunut eniten faiffiin, ja äitillenfä hh»änä 
apuna. 9Hin faiffi nuoret tytöt taitamat tehbä fotonanfa, 
taiffa olopailaéfanfa, mailla Jarmoille ulottanee fe toi= 
rnituS, jonfa Saifa ferran fai äitiltänfä, jofa fanoi: „tä* 
näpänä lapfeni on firnuaminen, laita nyt faiffi fiihen 
toimeen."

■3a jos jofu päiten ifäifistänfä tahtonee tietää, miten 
Saifu tätä toimitti, tacom m e fitä felittää alusta loppuun.

Sirnu pestään haaleatta mebellä, fäännetään fitte 
fyljellenfä fuimumaan ennen firnuamiSta. SQtennäämpä 
nyt Saifun fanSfa pienofeen toiltoaffaan maitofammariin, 
fuSfa tyltyt, pöpbät ja punfat omat puhtaat ja fauniit. 
SitoifruufiSfa pöpbän pääSfä on jo ennen fuorittu ferma; 
fruufi on peitetty manialla ohuella hartoifon (fluurin) 
patafella —  näföänfä affunaliinan palafetta —  ettei rif= 
foja eifä färpäfiä pääfifi fermaa nuhraamaan, ja fe ei 
fuitenfaan tuliS umpinaifeSfa olemaan, fa ifu  fuorii toielä 
muutamat punfat toäljintänfä touorofaubeit toanhaa mai* 
toa ja tämän päättifen hän panee hhteen fen fruufiSfa 
oletoan fanSfa ja faiffi firnuun joS ferrallanfa mahtuu, 
joS ei, niin toäljän erällänfä; fitte alfaa firnuaminen män* 
nän nostamalla ja painamalla tafafeSti, taiffa ppörätoär» 
fin »ääntäm ällä.

SBälittäin on »arfin  »aifea faaba »oita, jofa tulee 
ufeaStifin liiasta lämphhbeStä tahi fhlmhhbesta, jollei jofn 
lehmä ole fipeä ja fe pahenna maitoa. SBaljtoan lämpi= 
män aifana on tytoå pitää hermafruufin hötä fellarisfa 
ja firnuta »arhain aamulla, ja fotoalla paffafella fiirtää 
fruufinfa lämpimään huoueefeen, jopa hätätilaSfa lämmin 
tää toähän fermatilfan (pifaran) ja taataa firnuun.

9Iiin pian fuin tooilta alfaa näfpä rutoetaan toit» 
faammin firnuamaan; fitte fuin fe fofoontuu, otetaan fe 
hlöS ja maito eli »etelä fiitoitään poijeS. 2S?oi pannaan
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topittaan astiaan, junttaan , faufaloon tatyi toatiin ja fot= 
tetaan Jjtytoin puulufifaöa fiffi että fe fotoenee ja faiffi 
maito eriää. SEätä tefybeSfä (eifellään tooita ohuella 
toeitfeflä, futyun faiffi fermaSfa eljfä otteet raisfat tatU 
tumat.

SBaSta fitte fuin moi on näin Iito in  fotfettu, ilman 
toätyääfään toettä ttiljelemättä, on fe fuotattatoa typtoin 
pestyittä, fuitoitta fuotoitta, talji Spneburgitaifitta fuotoifla, 
jotfa fyptoin ja tafan fefoitetaan ja fotfetaan. 3J?aibon 
toifuSti erottamatta tooi tulee fotoaffi, jämiäffi ja ppfpy 
fautoan puhtaana, Ijptoän mafuifena. Jätteen  toaraffi ja 
muutoin fautoan tattetettatoaffi on Ijptoä fuotata tooin 
foferi* ja falpietarifefaifitta fuotoifla pannen puolen fen 
toerran foferia ja falpietaria fuin fuofoja, fefottaen nämät 
yytoiit pljteen ja fitä panna 2 luotia tooinaulaa toetaan; 
fuotaaminen fäy niin fuin jo ebettä fanottiin. ©alpietari 
estää IjärSfääntpmäStä ja foferi pitää typtoän maun.

kirnupiimä on ^yöbyllinen limpuiffi, paffuiffi pannu* 
fafuiffi ja juuston juoffuttimeffi.

SDtiten Äaifumme juuston tefemistä toimittaa feli= 
tämme mielellämme. £ämänpäitoäinen juusto ei ote ai* 
toottufaan aitoan ifoffi mutta fitä mauffaantmafjt. ©än 
fiitoitfee 12 fannua tppfplämmintä maitoa ifoon pataan, 
jofa nostetaan toalfiafle (tulette), fitte Ijän faataa fiihen 
1 | fannua firnupiimää, ja fefottaa liifuttaen faunalla, 
©itte fuin maito tuntuu toätyän Ijalenetoan, nostetaan 
pata pois toatfialta ja juoffutinta pannaan maitoon; f. t. f. 
fitä lientä, fuSfa juoffutin on lijonnut, 1£ (puolitoista) 
lufifallista jofaiSta maitofanuua loi/taan, fefoitetaan toa* 
rotoaSti ja fitte pata peitetään että juusto faa fjiljaifuu» 
besfa yyytyä.

Stättä toätiajatta fopii meibän puljua juoffuttimeSta 
ja mitä fiflä tarfotamme. Suoffutin on juuSto=ainetta, 
jota lljytyy toafifan ma^alaufusfa ja lifääntyy, fuin to a» 
fifälle, muutamia Ijetfiä ennen teurastamista, annetaan 
maitoa juoba niin paljo fuin tofybitaau; fitte fuin toafiffa 
on tapettu otetaan maljalauffu taitatoaSti utoS, tään* 
netään ja juuSto*aine otetaan toifuSti toaroiljin, toirute* 
taan ja nypitään letoin puljtaaffi. SDtaljafefi (maljafat* 
too) pestään fplmäSfä toebeSfä puljtaaffi, fitte fuotataan.
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juustoaine ja paunaan uubeSti ntayalauffuun, jofa ful= 
jetaan pienellä forttelin pitfällä puupuifolla ja pannaan 
fuolain fanSfa fruufiin eli purffiin. 5̂arin päitoän pe* 
tästä  fofo juoffutin ripustetaan fuitoumaan taroallifeSti 
feittiön tafeen; mutta ebtoona ennenfuin fillä aitootaan 
juoffuttaa, pannaan fe lifoamaan toäyäSfä toebeSfä. SoS 
ufein on juolfuttamiSta, niin fopii jofa fervalla panna toä* 
p n  yeraa juoffuttimen päälle pitämään fitä pehmeänä.

©itä maufaSta juustoa toarten, jofa Saifulla oti 
teytätoänä, oti äiti toalmistanut juoffuttimen niin fuin 
foyta fanotaan. (Sytootta ennen juuston tefemiStä yän eli 
ottanut fen alaS, yarjannut ja lomittanut fen; fitte yän 
oli lifotoeteeu fefottanut pifarillifen fonjaffia ja pannut 
muutamia fofonaifia fryyti* (mafu*)neiliffoja ja fappaleen 
infitoääriä. s3iämät mafu*aineet yän fuiteufin otti pois 
ennenfun toaloi liemen maitopataan.

■3oS yyytyminen fäy yitaaSti, täytetään juoffutin 
faltooa muutamia fertoja ympäri maitopabaSfa pitäen pui* 
foSta fiinni.

£änäpänä fitä ei fuitenfaait tartoita. Äaifu oti jo 
juuston fofoomifen toimeSfa Ijienoon, puytaafeen liinafeen, 
ottaen ylös fiitoinfauyalla ja antaen yeran toifuSti toalua 
poijeS. Sautoan ja yuolellifeSti fe ett muofattatoa ja pu* 
ferrettatoa liinafeSfa fiffi että maytuu juuStofopfaan. ©ii* 
|en  fotoitettua taSfetaan juuston päälle puupoyja, jofa 
juuri fopii fopfaan, ja fen päälle fitoi. SuuSto pibetään 
fopfaSfa muutamia päitoiä, muistaen fuitenfin jofaifena 
aamuna ja eytoona fääntää, ettei fumpainenfaan puoli 
tule epätafaifeffi, ja famaSfa pestä fuolatoebellä, fuyun 
on yytoä fefoittaa toäyän fonjaffia noufemifen eSteeffi. 
pestynä juusto fääritään fuitoaan liinafeen.

SDtuutamain päitoäin perästä juusto otetaan fopfaSta, 
mutta fääritään toieläfin liinafeen ja pibetään toifoa* 
laSfa mutta faifeti toarjoifeSfa paifaSfa, fäännetään ja 
pestään jofaifena päitoänä 4 tai 5 toiiffoa: fuin fe 
fitte tuntuu fuitoalta, fäilytetään f e yumalatynnyriSfä. 
SDtuutamat pefetoät juuStonfa oluella, fuolatoeben toeroSta, 
mutta fiitä fe tulee araffi ottamaan matoja eti touffia.

SQfauffaan juuston yeraSta faabaan, fotoon teittä* 
utällä, yerajuuStoa. SatoallifeSti tartoitaan tätä feittä-
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e8fä pari fertaa muuttaa ifompaa feitto=aötiaa toäyem* 
pään, ja totiuteifen ferran muuttaeéfa, fuin juusto jo on 
tullut fafeafft (jäymeäffi) —  fillä fen pitää tiekuntan fiffi 
fuin jähmettyy —  fopii fen jofa tahtoo fifätä fiihen toä* 
yän happamatonta ijermaa; jo8 tätä pannaan tayi ei, on 
fitä tarpeellinen liifuttaa toifuSti puulufifalla ettei tartu 
pohjaan ja tule pohjaan palaneen mafuifeffi. Stämä juusto 
fefpaa fyötätoäffi niin pian fuin jäätyy ja jäymettyy.
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^Qtttelaufe.
SDiaalla fopii nuorten poifain fefä tyttöjen toimittaa 

yeillenfä moninaifia pieniä, enemmän tai toäyemntän tuot* 
tattia fitou*anfioita, fäyttäen joutilaat yetfenfä puiäfa ja 
ttanyoiéfa feipäiéfä faStoatoain naatoojen eli fartoeiben 
fofoamtfeen, joita myös metfatoilloiffi futfutaan. Munitut* 
(fangaS*)jäfälät otoat yytoät foottatoat niin yptoin lettoäu 
lifäffi fuin täty* (feu^fo=)taubiéfa paranteeffi; toietäpä 
nitétä on yytoä feittää fangaSlointen fitfua (fliisteriä). 
SBalfoifet fallto* eli peuran*jäfälät, fuSfa niitä faSroaa 
fauniina ja tafafina, otetaan fauniisti ja fiinnitetään lii* 
maila (tymällä) noin peufalon (tuuman) letoyifille oyu* 
laifille, fyynärän paifoin pitfille pienoille, jotfa fopitoat 
fyffyllä panna fifä* (toaras)affunain »äitin. äftuutamitla 
falltotlla faStoaa myös foréan feltafia ja toiyertäiftä fam* 
malia, joita famaten fopifi pienoille liimata ja fyffyllä 
fifä*affunain fuulle panemifen aifana faupita faupungiS* 
fa, fuSfa ne fuittatoat olla yytoinfin otollifet ja anfaita 
fauniin yinnan. SKuutamat fammaleet felpaatoat myös, 
peymeiffi furtoottuina, touoteiben peymityffeffi.

©ieniä fofoamaan, fienten faStouaifana, lapfet otoat 
oitoallifet. ilieroffaat lapfet oppitoat, pitemmin fun luu* 
listaan, eroittamaan erinäifet fienen lait ja tertoeellifet 
myrfyllifistä. Suitenfin tartoitaan fiiyenftn toanyemmatt 
iymifen joybatuSta, niinfuin myös niiben fiitooamifeen, 
fieyauttamifeen ja fuolaamifeett.

elon aifana on lapfilla yutoittarca ja yyöbyttätoä 
työ toariSnetben täyfäin fofoamifeSfa. öeiffaajotlla toart* 
fee ja niittäjöillä jää pellolle paljo täyfiä, joita lapfet



fopitoat poimimaan ja otoatfin mieluifet joS yeiHe yyöty 
fiitä näytetään. Stinoin attain on liiaffi tuleentuneen oy* 
ran  leittuu*aitana täytöin poimiminen fuureöti yyöbyl* 
linen ja maffaa »aitoan runfaaStt; fittä paremmin tu* 
leentuneet täyjät fatfeatoat nisfasta ja näin putoatoat 
maayan fängen fefaan. Suomentaja muistaa »ielä lä* 
yeS feitfemänfymmenen touoben perältä, fuinfa yän yytenä 
fyffynä fai niin paljon täyfiä fofoon, että niistä pui* 
tua tuli toista tappaa toattan yytoiä oyria, jotfa feuraa* 
toaita fetoäänä fyltoettiin ja taStooitoat puoletfi tynnyrilfi. 
©iinälin Sumala ofoitti fiunaulfenfa työn toimeSfa.

Sfautaifen tallapaaben (yällin) atta fopii yytoin polt* 
taa fuitoettuneita m aasta foottuja fuufen ja männyn fä* 
pyjä. 9Uitä fofoamalla tooifi ntonifin föyyä lapft anfaita 
ruofanfa. 5tämä työ on tertoeettinen ja yutoittatoa, ja 
ainafin on anfaittu ruofa mafeempi fuin ferjäämätlä faa* 
tu ; toielä päättifeffi on nuoruubeSfa työtoimeen tottumi* 
nen artoaantattoman fuuri etu. Soilitta termeittä lapfttta 
on loyta liitteelle pääStyänfä iymeettinen into jotentin te* 
fentään ja aSlaroimaatt; fentäyben oliS toitoottatoa, että 
toanljimmat toiifaaSti ofaifitoat oyjata tätä yalua yyöbyl* 
lifefle fuunnatte, eitoätlä jättäift fitä itfetoaltoinfa taipu* 
maan payuuteen, eilä räyslimättä ja tiuStimatta yätäyt* 
täifi ja yuolettaifi tolo yalun altua, tattia yfön tautoau 
yyben työn päälle pitämättä toäfyttäifi toäyiä tooimia. SlTäSfä 
on toiifauS toarfin tarpeefeen; fittä toäyiStä toäfymytfiStä 
yuotiminen ja fentäyben työtä liian ufein muutteleminen 
pyytää perustaa elinifuifen yuifenteletoaifuuben. «Suuri 
toirtooituS lapfitte toäfymystä toaStaan on teybeSfä toal* 
miitfi faamifen toi»o, ja fitte toalmiitfi faamifen ilo. 
J ä m ä  teyottaa fuureSti pitämään päälle ja tooittamaan 
toäyät toäfymyffet.

Ufeisfa maamme talouSfeuroiSfa tooitanee faaba tieto 
rufiin oifein ruoffoamifeSta teltooöifilfi palmitfoiyin, joilta 
faifenlaifia oltiyatluja ja laffeja teybään. ^ilfuinett maan 
tilffu faStoitaryaSfa tai pellon fulma, fun nuorufatnen 
poifa tayi tyttö toot itfe toiljettä, faitoaa, muofata ja fyl* 
toää, fuittaa tulla yytoätfi tulon läyteetfi, tutu toain ot* 
tctoat tiebon fiitä, miten tulleet oljet pitää oleman teitä* 
teSfa, miten ne tartoitaan fuitoata, eroitella ja jafaa
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patmifoitftjotöe fopiviffi; fittä faiffi tämä ei fäy laatuun 
faupuugetSfa afuroille paltnifoitfijoifle ja yatun tefijöille.

So jotenfin nuoret lapfet ta itavat ja voiu>at foota 
pitfiä fiteitä pajun ja yanljenpajun (rtenun) mefoja torien 
futojitte ja väyää manyemmat peymeästä m aasta faivaa 
pitfiä, fitfeitä puun, fuufen tayi fatavan juuria taiten* 
iäisten fayain, fopfain ja feSfelten tefijöfle, ja moni vanya 
äijä, jofa ej Jaffa muuta teybä, Voi vietä juurista teybä 
©yttä, famaSfa opettaen tapfia fitä tefemään. §ym än fä* 
vyifet vanyemmat ja fapfet fopimat iymeettifeSti tämmöi* 
fiSfä toimisfa yyteen, auttamaan toifianfa, opettamaan ja 
■ottamaan oppia. Sam aten mertain tefemifeSfä, fuSfa 
niitä falanpyyntöön tarvitaan. —  Juobeit läytemifen ai* 
fana otifi noin faybeffan* tai fymtnen*rouotifitte poijitte 
fangen fopiroa työ tanon fiSfominen fiteiStä foivuista. 
©aabaffi tafaleloeaffi on faava (matti) tarpeettiiten ja 
itiin pitfä että ulottuu jotafuta enemmän fun puun ym* 
päri ja toinen pää fäy atfnpään viereen. 9tayfanen yiyna 
fiiyen on yyroä, mutta nottea pärefin fuittaa fetvata ja 
ennen riistetty tano on toarfin omanfa. SoS faffi poifaa on 
tyybeSfä, niin toinen pitää faavan päitä fiirtymättä, ja 
toinen piirtää terävättä puutöitä faavan ylistä äärtä 
uiyöben tuoyen läpi faavan pääyän aSti, jolloin piirto 
muuttauu alfupään alle, ja fitten alista äärtä feuraten 
taaS pääyän aSti. ©itte faava fiirretään piirron alle, 
fatfoen että fe fäy tarfoin piirtoa myöben, ja fitte tätä 
■teyben piirretään alista äärtä myöben niin pitfäftä fuin 
tafaSta tuoyta feStää. 9täitt pääyän päästyä, leifataan 
tanon pää irti ja fitä myöben fuin toinen fitä lastalla 
(lufatta) irrottaa puusta eli faarnaSta, ferii toinen fitä 
tartutte eli fiteälle feipään palafelle, pitäen aina valfofeu 
puolen päällä. SoS irrottaeSfa jofu paiffa on jäänyt läpi* 
■piirtämättä, niin fe on roeitfellä autettava, ja joS ei taybo 
faarnaSta irtauta, niin on lastatta irrottaminen; ei fitä 
faa repiä eifä väännellä ja fterrellä eifä päästää’ fierty* 
mään fiefuroiyin, fillä tuoyeSfa on femmotfia fyitä, fuSta 
fe läytee yalfeentaan. Jan o  on moneen paiffaau yyvä, 
v arfin  verraton. Suinfa tanoSta teybään fenfiä (vir> 
fuja), fontteja, faifenlaifia fopfia ja Vafuja (vaffoja), 
juonta vertaa pitävämpiä fun päreforit ovatfaan, fitä
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emme tarmitfe täSfä opettaa, foSfa niitä lienee »ielä efoöfa 
jotta niitä taitamat tefjbä; mutta lafipullojett päällystä* 
minen tanolla olifi tarpeellinen opettaa, fitlä fenfautta 
fäilyifi monta yymää astiaa f ärtymättä. $oyjanntaalla 
näin pääöistettyjä pulloja on paljo, ja näyttämätfin fulu* 
mtfellanfa ja mustuneella farmallanfa, että omat fauman 
feStäneet.

Sallis tiebon ja taibon tamara tarjotaan maamme 
fouluiSfa lapfille fefä nuornfaifille, josta Suutalan fiuitauf* 
fella runfaS yebelmä on toimottama; fuitenfin on meillä 
fättemme työSfä toimeen tulemifen feitto, jota meiban tu= 
tifi pitää funremmaSfa armoSfa, fnn ufeinfin tafytoo ta» 
paatua. SoS jofainen ihminen, ylhäinen niin yymin fntn 
alhainen, rifaS fuin föt^ö, oppeifi tefemään jotafin fäfi* 
alaa niin felmollifesti että fiitä olifi hyötyä mniHenfin, 
niin fillä moitaifiin monta yätaä ja miyeliäifyyttä maaS* 
tamme ja majoistamme poistaa.

9?affaat nuorufaifet! illfäät un^ottafo toimellifella 
työllä oleman armonfa ja funnianfa, foSfa Suutala juuri 
fett fautta „antaa meille jofapäimäifen leiman." — §ttin, 
Sumalan fiunauS olfoon jofaifen mafaan toimen ja pyr* 
fimifen fanSfa!
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