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{Tietäjä*
neuvoja ja fiefoja eri aloilfa.

1. (Sdfutlfett, ja Jvaljrculjcitm läm=
pömittarien fut)be toiftinfa. Siteittä mitataan lämpöä taroalti*
jeSti Gjetjiufjen lämpömittarilta, jonfa mutaan 0 aSte ojoittaa
roeben jäätpmiSfotjtaa ja -)- 100 astetta roeben fiet)umiSfot)taa.

taaS tatjbotaan ajoittaa fuurempaa fptmppttä, tuin 0 aSte,
taSfetaan nottaSta otaSpäin n. f. minuS=aSteita, joita merfitään
—»merfiUä. Stiinpä on —2O astetta taroaUinen paffancn.
SRuiSja maiSfa täytetään mpöS toifia aSteiffoja, nimittäin
jfteaumurän ja Steaumur poitfee ©etjtutjeSta
maan fiinä, että aStemälit omat toijet, joten efim. 10 astetta
©etfiuffen mutaan on jama tuin 8 astetta jfteaumurin mutaan.
j£äStä näfee, että (SetjiufjeSta päästään jßeaumuriin, joS mä»

£ätä mastoin poitfee gatjrentjeit (SelftufjeSta enemmän. (£etjiuf=
jen 0 aSte on -)-32 gatjrentjcit, ja -f 1 aSte ®etj. on -^-83, g

astetta gotjr. @iiS maStaa 1 aSte ®etS. pt)tä ja tatjbetjaa
fpmmeneS=ofaa gatyr., joten ejtm. meben tiet)umiSfot)ta on -j-212
gatjr. Seteistä ©etjiutjette ja on je, että eto=
tjopean jäätpmiSfot)ta on —4O astetta. SRutta fun galjren-
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heitin aStemälit omat pienemmät, noufee aSteiben lutumäärä
[uuremmotfi, niin että, tuten [anottu, ©elfiutfen pääSteSfä O
aSteefeen, ga hl’euheit jo nn ferinnpt -j- 32 aSteefeen.

2. WtotinS on oiteaStaan fuonenroebon tapainen liite
matfan [eubuitla, johtuen huonosta ruuanfulatuffeSta, roatfa-
hapoSta tai roatjafirouSta. -Jlitotuffen moi parantaa helpotin*
min fiten, että juo fpltnää mettä tai [pö palan jäätä tai ottaa
itiähän nuuSfaa. SRpöStin hämiää nifotuS, joS nifottaja joit*
tuu mielenliitutuffeen. ©en rouoffi lasten nifotuSta roaStaan
joStuS täytetään [itä feinoa, että efim. ärjäfemällä ne [aobaan
[uuttumaan tai itfemään.

3. parannettaeSfa on ht)mä muistaa
erästä feinsa, jota aina moi fäpttää ja jota tofemuffeSta on
huomattu hpmiu tehotfaaffi. @i tarmitje muuta, tuin [irottaa
taroallifia roehnäjauhoja palanee[een parttaan. kosta palo*
haaroain päälle aina muoboStuu märfppttä, niin imeptpp tämä
helposti jauhoihin, jotta fiten muuttumat taifinafji ja eStäroät
ilman roahingotlifen roaifututfen. kuiteittaan ei ote hpmä, että
märfppS fotonaan eStuifi juotfemaSta, eimätfä roehnäjauhot
maifutataan näin eStäroäSti, fun [itäroaStoin raSroaifiSfa ai*
neiSfa, joita mpöS täytetään palohaamain parantomijeffi, on
juuri tämä haitallinen fimumaifutuS.

4. 3l)mifcn Raitio riippuu tietpSti monista [eifoiSta
futen fo’oSta, lihasten laahusta p. m. SJlutta foSfa taitella
pitää olla jofu fesfimäärä, jofu oifea [ufjteeltifuuS, niin moi*
baau [anoa. että [opu[uf)tainen ihmisruumis, jota ei ole laifja
eitä liljaroa, painaa pituuteenfa nät)ben määräten roerran.
kun numeroilla todetaan tätä fufjbetta pituuben ja painon
roälillä määrätä, niin huomataan helposti, että fuljbe on [eu-
raaraa: ©opu[uf)tainen ihminen painaa niin monta filoa, luin
hänen pituutensa, laSfettuna fentimetreiSfä, on pljtä metriä [uu*
rempi. ©iiS efim. 170 cm pitfä mieS painaa 70 !g, olematta
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laiha tai liharoa. SnetpSti tämä faarao ei foroeHu filloin, joS
ihminen ei ole jotafuinfin täpteen mittaan faSroanut.

5. 9Jeutooj« jo ainmlie. Siä raalita fitä, että mieS»
täfi l)uroittaroat fanomaleljbet enemmän, tuin feSfuStclut fi=
nun fanSfafi. 2llä fiiS pane niitä häneltä piiloon tai päästä
lapfia niitä repimään, ©itiä mitä olifi miefjefi ilman fanoma»
lehtiä, näitä firoiStpffen apuneurooja? £ee fiiS näin: lue lehtiä
miehefi poisfa olleSfa, fen fijaan että juoruat naapurien tanSfa
tai fatfelet tphjöä affunaSta. Sun fitte miehefi tulee] totiin,
niin ei finun tarraitfe enää rientää hänen timppuunfa I)ätäi<
fittä roalitutfilla palraetuStptön; ph® uufiSta raioiSta, maan
rooit ruroeta juttelemaan päiraän tapahtumista, ja miehefi fiten
johtuu h®u§f®an puheluun fanSfafi.

6. SpfpmpS on: pitääfö partaa roai olla pitä=
matta? Qcnnen tämä oli tjproin roafaroa fiiStafpfpmpS, mutta
npt fe on mafuafia. Stinoa feiffa, jota raoibaan efittää partaa
raostaan, on fe, että parran rouofft miehen ulfomuoto raoi
fäpbä fiiroottomafjx. Sftutta tämäfin moite raufeaa, tun ottaa
huomioon, että partaa on pt)tä tjelppo tjoitaa tuin tuffaa.
9tiitä afianhaaroja, jotta partaa puoltamat, on monta: 1.
Suoja on parranfin luonut jotafin hpöbpllistä tartoituSta raar»
ten. 2. Dn epäjot)bonmufaiSta ajella leuta, maan ei päälafea.
3. parranajo on fiufallinen ja toifinaan tuStallincnfin temppu,
jota fitä paitfi rcie paljon aitaa. 4. iparta fuojelee taulan ja
fuun elimiä, estäen fiten rintatautia ja reumatismia, jotta
helpommin af)bi§taroat parrattomia. Sftitä taas niiben on=
nettomien tilaan tulee, joilla ei ole partaa oUenfaan, niin on
Ijeibän tpptpminen foljtaloonfa, fiHä laitti feinottelijain tarjoa»
mat „parrantaSraattajat" oraat peittää petosta.

7. Sletswctri. £juofferaat aineet omat turoin eripai»
noifia: Totini, fprii ja eetteri ejim. oraat raetta feropempiä, tun
taas jotfut mineraalitjapot ja fuolaliuoffet oraat raStaampia.

hietoja. 2
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Säten on mafjboftiita faaba fefrailfe, onfo jotin juotferaa aine
roäärennettp tai miebonnettu, töitä fiffä fiinä tapauffeifa ei
ole oifeata painoanfa. ©itä raarten täytetään eräitä faitoita,
jonfa nimi on aerometri. ©e on fafinen, umpinainen putti,
jonfa toifeifa pääifä on efofjopeainen patio ja joifa muuten
on ftjljeifä aiteitfo. Kun aerometri taitetaan feifomaan jofjon»
fin juofferoaan aineefeen, niin fe roaipuu feropeefeen aineefeen
fproemmätle tuin raifaafeen, fittä raifai ncite fannattaa pa=
remmin tuin ferapt. ©nnafotta tiebetään efim., fuinfa fpraätle
aerometri painuu affofjoliin; joi töfjän on fefoitettu reettä, jota
on raifaampaa neitettä, ei aerometri painutaan fpltin fpraätle,
ja fittoin tietää, että fcfaan on pantu reettä, ©amoin tutti»
taan muita neiteitä.

8. Supatfn- 55TupaffaIef)tien eri lajeja nimitetään ta»
raoltifeiti fen paifan mutaan, joita ne omat fotoifin, ja ne
oraat fjproin eriäroiä toifiitaan maaperän ja itmaiton roaifu»
tutfeita. Virginian tupatta on roäferointä ja fäilrjttää toi»
teutta fauimmin; fitä fäptetään enimmäffenfä piipuifa poltetta»
roaffi ja nuuitaffi. SRarpfanbiita faabaan miebompaa ja roä»
riltäån roaatean faneetiruifeaa tapattaa, tentattan tupatta
on roäferoppbettään ebeltiiten teifiroältifä. Drinofo»tupalfg on
roaateanfettaiita, fjproin mietoa ja mieftpttäroää. Äuubaifa
fairoaraatta tupafatla, jota mpöi on fjproin mietoa, on omitut»
nen rpptien tuoffu, mutta @:t Somingoita faatu on fjuonom»
paa lajia. Gotlannin tupatta on mpöi joffeentin mietoa eitä
tuoffu tornin. Surfin ja Satafian tupattua, jotta motemmat
oraat mietoja, pibetään fuureifa arrooifa, famoin tperfian tu=
pottaa, joifa on mieffpttäroä tuoffu. Supattaa roafmiitetaan
taroallifeiti feuraaraitla neljättä taroatta: 1. Sefjbet fjafataan
ja täytetään potttotupafaffi. 2. Sefjbet fierretään eti fefjrätään
nuoran muotoon, joten faabaan rulta» eti purutupaffaa. 3.
Sefjbet raamitetaan ja fierretään toiitenfa päätte fifareiffi p. m.
4. Sefjbet joufjetaan jaufjoiffi ja roafmiitetaan nuuitaffi.
ifSofttotupafan taroattifimmat fajit oraat „ffjag", „return§'' ja
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„Birbfeye''- ©nfinmainittua roalmiStetaan Virginian ja Sten»
tucfpn tupakasta; toista jäännökfiStä, joita muoboStuu, kun
lehtiä roalmiStetaan; ja „birbfeye" eroo toifista lajeista fiinä,
että fe fifältää mpöSkin lempikfi leikattuja leljbenfuonia.

9. Sufrtlvtarpaita roaStaan ilmoitetaan fanomaleljbiSfä
kaikenlaifia keinoja, joista joku cljkä auttaakin, mutta pääafiana
on ilmoittajille tietysti kjyötyä yleifön kuStannukfeEa. ©itä
mastoin on olemaSfa muuan pkfinkertainen parannustapa, joka
ei moabi roljtopuEoja tai moibepakettia. Siikaroarpaita moi
nimittäin parantaa fiten, että ottaa keitetyn perunan kuorta,
jotenkin pakfulta, ja panee noin puolekfi muorokaubekfi kipeefcen
paikkaan, fifäpuoli iljoa roaSten. Xäta keinoa on ufein käytetty
kjproäEä meneStpkfeEä.

10. 9iatfen pwftt. SlaiSafian anfiona raoinee pitää ne
pritpkfct, jotka oraat pyrkineet parantamaan naifen pukua, fil=
mätiä pitäen tarkoitukfenmukaifuutta ja mukarouutta, lukuun
ottamalla mpöSkin kauneuben maatimukfia. ißpkpaikainen muo»
bikaS puku on epäilemättä terroepbclte kaikki muu»
tokfet parempaan päin omat terroepben kannalta turoin tar»
peeEifet.

parannusten päätarkoitus on: poistaa tuo turmiollinen
tapa, että fälptetääu lanteille ja mpötäifille foto alaruumiin
roaatetuffen paino, jen fijaan että annettaifiin Ijartioiben ja
pläruumiin kannattaa koko maatetusta, iftoiben monien alus»
Ijameiben fijaan, jotka npkpään omat mielä raskailla rimpfuitla
koristetut, olifij parempi käpttää lameapoimuifia, roillaifia eli
muuten lämpimiä aluSljoufuja, fellaifia, kuin polkupyöräilijät
ja rooimiStelijat käyttämät. 9te pitäifi kiinnittää napeilla aluS»
liiroiin ja töytjiltä kumminauljoitla alapuolelle polroea tai mpöS
napeilla. Suo furkeaSti kuuluifa korfetti olifi ainakin mitan
mukaan roalmiStettama ja leraeillä olkaroöillä maruStettarca.
@f)bottomoSti roaaratlifia omat tcljtaiSfa roalmistetut korfetit
ilman olkaroöitä; ne puristamat ja painamat roatfan elimistöä.
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Soi forjetti on mitatta ja tarfalti ruumiin mutaan rcatmil»
tettu, eifä ahbal, ei fe ote määrällinen; fettaifena antaa je tufea
naijen, ujeinfin heifotte, jetätte.

Särteimmät naijen roaatetuffelja omat atulroaatteet, joita
ufeimmiten taimin tpöbään. i]Saiban pitäifi otta pitfähijainen
niinfuin miehiltä, jotta fäfiroarret, famoin fuin muutfin ruu»
miin ojat, fuojattaifiin roärittijen ja fiil roähemmän fiiltin
roaatteen roaifutufjetta. ©omalta fppltä otifi fäitettäroä atul--
houjuja roäriltilten alta. 9Boifiroatt)an ne otta jofo paiban
ihtepteen neulottuina, tai napeitta fiifjen fiinnitetit

tihentäminen otifi mpölfin hitoin toiroottaroa
jeiffa. tpitfät liepeet ferääroät pölpä ja tifoa, teroittäen taubin
fiemeniä. Sphientainen ham e on tiimiin fiinnitettäroä. £ii»
roiltä oroat fatantuut ehbottomalti poiltettaroat, ne fun tijää»
roät forfetin puriltamilrooimaa.

Sarfoituffenmufaifeen naifenpufuun luutuu: hame tiimiin
fiinnitettpnä, roittaifet ja niiben alla peltäroät atulhoufut,
jotta fiinnitetään atultiiroiin, fefä pitfähijainen paita.

11. 9titorifo ja fMa ei muiltaifi enfim»
mäiltä teaatterilja fäqntiöän tapfuuben ajoitta, roarjinfin joi
nätjtp fappate oli omianfa herättämään tapfen uinuroan taipu»
muffen fuuren ja fauniin ihailuun?

Säitä et tumminfaan feuraa, että afjfera teaatterilja
fäpnti tapjio ja nuorijoa tjpöbpttäifi. tpäinroaltoin, je taimen»
taifi tapfen ruitfasta mietifurcitulta, fpttältgttäelfään tapfen
maitjteteioaa mieltä, airoon fuin mietiruofa, jota tiiaffi nau»
tittuna tpmpäfee. ©hbottomalti mietifuroitulta fuotettamaa on,
joi tapfi jaa aifaifeen oppia tnntemaan näyttämön fataifuubet,
fen foneilton ja feinotefoijen toilton. ©itiöin näptetmä fabot»
taa tumoaroan rooimanja, jota etjeälti ja fopufointuijelti roai»
futtoa ainoaltaan fettailten taiten ja nuorifon mieleen, joitte
tuo forean roertjon tafainen maailma on roallan tuntematon-

Qljmifetlä on mpötäjpntpngt taipumul näpttelemijeen.
(Snnenfuin lapft on ruumiittijilta filmittään jaanut nätjbä
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näyttämöllä, toi ebeS fobisfaan, efitettämän mitään näytelmää,
faattaa fjän nufillaan ja leiffifaluilloan näytellä fofonaifia fjiS=
teriöitä. Sama taipumus efiintyy lasten feSfinäiftSfä leifeiSfä,
fun Ije luetunfja näljbyn mufaan, jäljitellen ympäriStönfä elä=
mää, efittämät pienen, ymmärrettäroän näytelmän. SällaifiSta
lapfiSta faattaa feljittyä näytelmäfirjailijoita. sofa tapauffeSfa
tulemat fje luutumaan fiiljen ofaan yleiföä, jofa fäfittää ja fan=
naftaa näytelmätaiteen puljbaSta aotteellifuutta, ollen fen malj=
roimpana fointupofjjana,

Jnllaifilla luonnonlafjjoitla roaruStettuun lapfeen roaifut=
taa näytelmä,! jolo muillelfuo maan mirfiStäroän petien, niin
maltaroaSti, että foto Ijänen Ijenfinen teljityffenfä faa fiitä fy=
fäyffen.

SJlinlälaifia fappaleita moi lapfille efittää? Satunäytel*
miä, fanotaan. SRiin luullaan, fja filfi fiebotaan yffinfertai*
nen fatu niin fomeaan, Eoreaan ja monimutfaifeen ympäristöön
luin fuinlin. S£ämå monipuolinen roilinä mäfyttää lapfen fe=
liittymätöntä f älyä. Sttfe fatu ja fen juoni, jota äibin, mum=
mon tai täbin] lertomana oli pitänyt pienet luulijat jännityt
feSfä,i Ijäroiää näyttämön firjanmuben rouolfi ja lapfet omat
tarflaamattomia. SMaifen näyttelemifen laSmattama maifutuS
on fjymin pieni, tai ei juuri mitään.

SDrifä olifi fitten fopimaa ifompain lasten näljtämäffi?
Ufein pibetään leifiltifiä fappaleita lapfille tjyminä. SJlutta
lapft ei fäfitä ljuumoria; fiiljen tarroitaan toto jouffo elämän
miifautta. SBielä mäljemmän faattaa lapfen tajuntaan fälrjttää
uubenailaifen braaman, tunteita repiroiä, elämänfoljtauffia.

9ftitä Reille fitten annetaan? Siltä nuorifo on fiitollista
yleiföä, ja fjeibän pitää tulla ofallififfi näytelmätaiteen firoistä=
mäStä roaifutuffeSta. Sljateltaamme oman elämämme aamua:
SJlifä filloin ruietjätti? Seiffailut iljanteellifeSfa, jännittämästä
muoboSfa. tyrnien ja paljojen rooimien taistelu, joSfa Ijyroä
pääfi rooitotle, lailta elTei fe fäynyt päinfä, piti fjymyyben
puolelta forturoan faulatiu efiintyä yliluonnollifeSfa loiStoSfa.

Stetäjä. 3
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Kertomutfen jol)bonmufaifuuS ja l)ieno fefjittelp on tet)o=
tonta nuorifon fufjteen; Ijeibän ålpnfä ei ole fiffi raielä Eet)ittr)=
npt. @i ole fiiS cl)bottomaSti tarpeellista nuorifon näfjbä ai-
noastaan tlaSfillifia meStariteoffia.' Kappale on fopima, joS
fe moi herättää f)pmiä ja jaloja tunteita.

paljon tuin nuorifo tarroitfee teaatteria, faipaa
teaatteri nuorifoa. Sitonet fjuonot tjclptappaleet pppljittäifiin.
efitettäroän joutoSta, joS nuorifon fallittaifiin fefjittää fauneuben*
aistiaan ja mielifuraituStaan näptelmätaiteen aroulla; fillä ei
mitään muu taibe niin läfjeifeSti pljbiStä fauneutta ja tobetli*
fuutta tuin näptelmätaibe. Quuri] fen muoffi fen roaifutuS
nuorifoon outin niin raoimataS. $a toifelta puolen nuorifonreipas ja terroe innostus auttaa närjtelmätaibetta fäilpttämään
ol)je[manfa puhtaana ja tofitaiteellifena. @i pibä luulla, että
teaatteri täten tulifi malitfemaan fappaleita, jotta tppbpttäroät
maan epäfppfiä itjmifiä. IjJäinroaStoin, feljittpmätön on maan
fellainen pleifö, jota ei moi eitä fjaluafaan päästä jaloon in=
noStutfeen. Sellainen tjleifö Ijaluaa näfjbä fappaleita, joilta ei
ote mitään taiteellista eitä runollista armoa.

12. 9Juffumincit taitteita. SBanlja fananlaStu fa*
noo, että ifjmifen pitää tafjbetfan tuntia trjötä tetjbä, Eatjbetfan
tuntia lepoa nauttia ja Eoljbeffon tuntia unta ottaa, tellon
fatjbeSti tiertäeSfä, jotta terroeenä ppfpp. sämä toSfee tägfi»
taSrouifia itjmifiä. Sapfet tarroitferoat enemmän unta, Ijpmin
mantjat taaS roäfjemmän tuin teSfi=ifäifet. Siteillä täältä pi=
meäSfä poljjolaSfa nufutaan talroifeen aitaan enemmäntin tuin
fafybeffan tuntia, mutta fe on terroeelle itjmifelle tarpeetonta
ajan tuhlausta. .fjmone, jo§fa maataan, olfoon fpllin miileä ja
ilma puljbaSta; muutoin faattaa tapahtua, että aamulla ptös
nouSteSfa pää on raSfaS ja tpöljön rpljtpminen tuntuu maS*
tenmielijeltä. slma ljuoneeSfa ci täpbellifeSti puljbiStu, ellei
ufein fäptä mafuuroaatteita raittiiSfa ilmaSfa. Ste omat läljinnä
roaStaanottamaSfa niitä ruumiista eroamia ainetfia, jotta iljon
lautta poistumat, efim. tjifeä. QoS jota aamu muoteita järjcSs
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täiSfä tjuituttaa ebeS tatanat ja peitteet raittiisfa itmaSfa, niin
on uni päitä mafeata ja maatteet tuoffurcat puhtailta, tuin
maSta itään tiinafaapiSta otetut. Ufein pibetään raaarattifena
miebä matummaatteita taimetta fptmään ilmaan, mutta tämä
maata on t)etpoSti poiStettaroiSfa fiten, että maatteet tuobaan
heti fifään fun on piistattu ja harjattu, jota on muuten tjeti,
maatteet utoS rcietpä, teljtämä, fittä fun roaate fptmenee, niin
fe famatta tjiufan foStuu ja pötp tarttuu fiinni.

13. ömmuottifia tutfnttnmibfditojn. SuSfattifim*
piin mairooitjin fuuiuu unettomuus, ©niten fe mairoaa her-
mostuneita, mutta ufein mpöSfin näennäifeSti terroeitä

täälfeiltä ja femiattifitta tuotteitta ci ote ppfproää
maifutuSta unen antajina. 91iiben liiallinen nauttiminen on
mpöSfin termepbette 9)ffinfertaifempia ja roiatto=
mampia omat tuonnottijet teinot nuftumifeen. Ufein on juo*
ranaifena fppnä unettomuuteen tiifanainen fifättä istuminen ja
pffin ajotuffia roairoaaroa tpö. ©illoin roilfoS ruumiintiifunto,
jofo fifättä tai utfona, mailuUaa paljon marmemmin unen jaan»
tiin, tuin mitfään unijuomat. Dn otaffuttu, että jänteiben
ponniStetteSfa fpntpp niiSfä roäfpttäroää ainesta, jota meren
mutana airooiljin pääStpään tppnnpttää niiben tiifjtpmiStä.
©itmän jänteitä moi roäfpttää fiten, että lujasti ja fäännötti=
feSti fultee ja aroaa filmiä. Siitä fitmätuomet tulemat tanfeiffi
ja roäfpneiffi ja loputta futteuturoat itfeStään. SetjotaS unen=
roätittämiSteino on mpöSfin roefi. Soijinaan auttaa lämmin
fptpp ittafitta ennen mafuulle menoa, toifinaan taaS fptmä
fääre otfatta ja niStaSfa. SBiclä tefyotfaammin raaituttaa fptmä
tafanafplpp. SBäitetäänpä, että foferimeben juonti antaa unta.
©rittäin tärteötä on farfoittaa taiffi fiitjoittaraat ajatuffet..
i]3araS feino fiitjen on tiinnittää ajatutfenfa jotjonfin pffinfer*
feen feiffaan efim.; t)arroaffeen tulea fatjtecn, niin että pt)tä
fanoeSfa metää itmaa feut)foit)in ja tat)ta taufueSfa hengittää
fen utoS; tämä fäännöttinen liite tuottaa t)ienon Jfohinan, jota
Ruumaa ja tuubittaa ajatuffia lepoon tuin taiman feinuminem
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SBoibaffeen olla joutumatta muihin ojatuffiin pitää turoitella
lufujen muotoa ajatutfigfaan niitä laufuegfa, taiffa mpögfin
etufovmeltaan piivtää niitä peitteelle.

14. fßauta tfjmifett ritttmtnoåfa. tunnettu on, että
ihminen tavroitfee evilaifia aineffia vaminnoffeen. Suoloilla on
hpmin tävfeä fija varointoaineitten joufogfa. paitfi vuofafuolaa,
jota täytetään ufeimmigfa vuotalajeigfa, ja muita femiallifia
aineffia npgtpvöiben ja luiben muobogtumigta roavten, on vauta
mälttämätön aineg vuumiin varointona. 100 gvammagfa mu»
nanroalfuaigta on tjvjroin roähän vautaa; lehmänmaibosfa on
tolme tpramenettä ofaa fiitä nim. 100 gvammaa tohti,
viifiSfä 1,5, pevunagfa 1,6, omenagfa 2,0, penaatigfa 4,5 ja mu»
nanvugfuaifegfa rouobenaifain mutaan 10 aina 22,5 milligvam»
maan. (Sniten vautaa fifältäroät munat f)automa=aifana.

15. tcrlöetjbctfcii. seropt ja haulta mieliala
antaa vuofaljalua ja auttaa Ijproinroointiin. ©itämagtoin fuvu
ja patja mieli tefee fatfevafji jofaifen fuupalan, jonfa fpömme
jo taivuttaa. „@t)bottoma§ti vuota julaa pavemmin tat»
fellegfa faunista nätöalaa omasta atfunaSta tuin istuesfa
maatilan tai luottavin fammiosfa", on eväs läätävi fanonut.
Dn ufein teljtp fe huomio, että määvätpt tjäiviöt vuuanfuta»
tuffeåfa omat aiheutuneet evilaifista mielenliifutuffigta, peljäg»
tpffegtä, fuuttumuffesta p. m. mitä on fotjbannut juuvi vuualla
ollegfa.

Peifenä fääntönä on totuttu pitämään mpög mittaan
fpöntiä. gätäifegti fpöbegfä ei tute vuota tgUiffi tarffaan
puvvuffi, joten fglfi, jota on roervattoman tävfeä vuuanfulatuf»
fctte, ei ennätä fefaontua fpotäroään. Söatfasfa vuuanfulatug»
elimet ja nesteet jaaroat toimittaa, paitfi omaa tetjtäroäänjä,
mietä fjampaibenfin. ftun vuota tulee fappateina roatfaan, tuot»
taa fe fiellä tipua ja moimaa. Ufein on tiigteltp fiitä: pitääfö
fpöbegfä juoba roai ei, ja minfä roevvan? Sautafellinen lilja»
lientä vuofailu*a atoittaegfa on paitakaan, ©e tiitjoittaa fulatug»
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elimiä tuottamaan julotuSneSteitä ja tjerättää täten ruotatjalua.
©itä mastoin'juurempi nestemäärä ejim. 1/4 ja '/2 litraa mettä
tai olutta ruuan oljeSja nautittuna on matjingolliSta. 9te je=
taantumat laimentamat niitä ja eStäroät jiten
ruuanjulatuSta. Sajiltinen fjrjmää miiniä ei fummintaan ma=
tjingoita.

laittein roälitetään pleenjä fiitä, miten ollaan
tjeti ruuan jälteen. Dtuuan fulattominen maatii juuri julatuS-
elimiin melfoifen ojan iljmifen foto roerimääräStä, jafen rouotfi
airooiSja on filloin roäljemmän merta. (Siitäpä johtuu muun
mutana je ilmiö, että fuutempien atrioiben jälteen tuntuu mä*
jättämättä; tätä roäjpmpStä me teetämme poistaa fafroin mir»
liitämällä roaifututjella. QmeroäSjä lopjeSja on jgönniStä jot)=
tunut roäjpmpS niin juuri, että je jpotpään tjeti nuffuu. Mutta
jamoin eiroät roäljämerijet, tornin litjamat tai matjatiroun roai*
roaamat tjentilöt tamallijeSti moi roaStuStaa mainittua raäjp=
mpfjen tunnetta. Dnfo tjpmä, että ruuan jälteen raäljän nufu=
taan, tai tetjbään ruumiinliiffeitä, jitä ei jaata jrjrfäSti roäittää.
Epäilemättä on liitteellä 010 ruuan jälteen monesti rajittamaa,
eitä tobella ole mitään jprjtä, mitji tjeti jpötpä rajusti rcoimiS-
teltaifiin. MpöSfään ei puolen tai foto tunninkaan lepo ole
matjingolliSta, ellei ihminen ole tornin litjama. SSarjinfin on
roältettämä fjenfiStä tpötä jinä aitona jolloin airoot omat me=
reStä tamalliSta förjljemmät.

16. on mälttåmätön nautinto, ja lotp
butuS mieliljarmiSja ja itäroppbeSjä fitle, jofa terran on jiiljen
itfenfd totuttanut, ©ainoin tuin opiumi ja alfot)ooli, poistaa
tupatta näläntunteen; tupatta moi mgöStin fuotettaa taubin
jiemeniä juuSja ja faulaSja. Qofapäiroäinen roatjroan tuputan
polttaminen tjäiritfee tumminfin tuntumani tjpminmointia, tuot*
taen rcatja= ja turtfufatarria, mie ruofatjalun ja tefee unettomaffi,
tuottaa fpbämen tpfptpStä, ppörrpttää ja roaifuttaa tjoitollifeSti
nätbon. -Jlämä epåfoljbat omat mältettämiSfä noubattamalla
muutamia moroteinoja.
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Särfeintä on lietpSti noubattaa tupatanpoltta»
mifeSfa. SJlinfä rocrran jaa polttaa, roat)ingoittamatta tcrroe»
pttään, fifaaria, paperoSfia ja piippua? i)3rofe§foti £aqueur’in
fofeiben mutaan ei näfö färfi, ettei nauti 25'grammaa enempää
tupattan päiroäSfä. ©pbämen toiminnaSfa fqntpp häiriöitä
paljoa roäljemmäStä määrästä. 25 grammaa mastoa noin rotitta
feSfinfertaiSta fifaaria. SJliSfään tapauffeSfa ci paatuneimman*
taan tupafoitfijan pitäifi polttaa enempää. SpbjäEä roatfaEa
ei mpöSfään faa polttaa! Sufemattomien fofemuSten''mutaan
on tuttu fiitjen päätöffeen, että polttaminen on roaarattominta
beti ruuan jätteen. TaifiSfa tapauffiSfa on polttaminen ennen
fuuruSta tjptjättäroä, Samoin ennen päiroäEiStä, nälän fartoit=
tautista roarteu. Sffiietä roaaraEifempaa on polttaminen mpö*
Eään iEaEa jo pöEä, joßoin tatjbotaan fiten unta fartoittaa-
£yoS tnpafoitfijat roätttömättä tatjtoroat polttaa ennen ruofai=
tua, pitää etjbottomaSti juoba eli fpöbä jotafin aEe; fatjroi tai
faafao on airoon fopiroaa. Supatin eritamen roaifutuS ennen
ja jätteen ruuan riippuu fiitä, että polttaminen fartoittaa roe=

ren päästä. Sämä huomataan paraiten polttamista harjoitta-
roiSfa nuoriSfa mietjiSfä tai nuornfniftSfa: tje oroat taipeita.

17. pienten In§fcn taimitta, parasta rarointoa
pittu tapfiEe on tietysti äibinmaito. ißintotapfet fetjittproät
nopeammin luin tefpnän maibotta ruotitut, eiroätfä ote artoja
tauteja faamaan; tjäiriöt ruuan futatuffeSfa oroat tjarroinaifia.
100 rintatapfeSta fuotee rouofittain noin 10- 17, jotaroaStoin
100 teinotefoifeSti ruofituSta tapfeSta fuotee 82—87—89 rouo=
fittain. Sämä teloittaa futafin äitiä pitämään pptjänä roet»
roottifuutenaan pienofaiSten ruoffimiSta tuonnoEifimmoEa ta=
roaEa, äibinmaiboEa.

©Hei äiti mitenfään tätä roetrooEijuuttaan moi täyttää,
niin on rotevaan imettäjän tjanffiminen filtoin toiroottaroa fel=
taifiSfa pertjeiSfä, joibenroarattifuuS fen mgöben antaa. UfeiSfa
tapauffiSfa on tumminfin taaten feinotetoinen ruoffiminen ai=
noana tuvroana. ©Uloin on parasta fäpttää (efjmänmaitoa
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(Se on ainelaatunfa puolesta eniten äibinmaibon taltoista. 9taS=
roan määrä on fufnmaSfatin jotenfafin fama, mutta munan»
malfuaiSainetta on äibinmaiboSfa maan folmaS ofa fiitä, mitä
lehmän maiboSfa on, jotaroaStoin äibinmaibon foferimäärä on
puolta fuurempi, mutta fuota=aineffia tuStin toimetta ofaa fiitä,
mitä lef)mänmaiboSfa. (Suurin eroaroaifuuS on fumminfin mai»
bon munanraalfuaiS=laabu§fa. SlibinmaiboSfa on fe fellaifeSfa
muoboSfa, että lapfi fen feropemmin fulattaa ja tarfemmin l>p=
mäffenfä fäpttää.

pallin epäfolita leljmänmaibon fäpttämifeSfä on fen epä»
puhtaus, jota on foto maiboSfa itfeSfään tai liittpp fiiljen Ipp»
fettäiSfä läfiStä, astioista, ilmasta p. m. lifaifia aineffia. SRai»
bon Inttämistä on jatfettaroa maan 15 minuuttia fietjumifen
alfamifeSta; pitempi {'eittäminen ja fuurempi tuin 100° luu»
muu§ raafjingoittaa maitoa.

Seljmää IppfäeSfä on huomioon olettama: että utaret pui)»
biStetaan (befinfifioibaan), famoin fäbet ja astiat Ijpmin tarfaSti.
SJlaito on tarfaStettaroa tuon tuoStafin, famoin lellinä, josta
fe Ippfetään, jotta moitaifiin olla turmaSfa tuberfeleilta. @n»
nen faiffia on leljmien naroetta pibettäroä erittäin fiiStinä;
ainoastaan puhtaasta nametaSta faabaan puljbaSta maitoa.

ijMtfi näitä p onnistujia pitää maito niin puhtaana tuin
fuinfin, on mielä pprittämä faamaan [e femiallifen fotoonpa»
nonfa puolesta äibinmaibon faltaifeffi. SJlunanroalfuaiS» ja
fuolamäärän rouoffi täptpp lehmän maitoa laimentaa, mutta
famalla taaS raSroamäärä ja foferi mät)enee atte äibinmaibon
ainemäärän- sämä puute on poistettansa lifäämällä raSroaa
ja foferia. ifkofeSfori fpeufmerin määräämää maibon malmiS»
tuStapaa piffulapfiEe on ulfomailla paljon meneStpffellä fäp»
tettp: ©efoitetaan 10 grammaa jauhoja (Ijöprpllä paatjbettuja)
runfaafeen puoleen litraan mettä, feitetään 20 minuuttia fefot»
taen; fiitjen pannaan 43 grammaa maitofoferia. 9täin faabaan
350 Juutiofenttimetrin jeoS ja fiitjen lifätään 650 fuutiojenttim.
maitoa ja feitetään mielä 10 minuuttia, fun jeoS on enfin ja=»
ettu pieniin pulloihin. sämä maito eli feitoS on fplmäSfå.
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fäilptettäroä. Släiben rarointoaineiben määrä riippuu tietpSti
lapfen ijäStä ja leljitpSlannoSta. SBiilon maalialle feloitetoan
50—200 luutiofenttimetriä maitoa, 100 mettä ja 12 grammaa
maitofoleria; loimen roiilon manialle 400 luutiofentim. maitoa,
250 mettä ja 30 grammaa maitofoleria. fuljteiSfa
foroeliaSta läpttötapaa on maljboton laatia.

18. di djctmpigitomcu tghttta»
niinen, fperltufieniä moi istuttaa ruulluiljin, puulaatilloiljin
tai loreif)in. Naatille olioon 1 metrin pituinen, 1/2 metrin le=
mpinen ja 1/i metriä jpmä. Saatillo täptetään juuri tallista
otetulla Ijeroofenlannalla puolelfi; joS lanta on märlää, tuima»
tetaan fitä muutama päimä, jonfa jälleen fe fullotaan lujasti
laatilon poljjaan. sun lanta allaa fuumeta eli palaa parin,
loimen päiraän päästä, taitetaan fienen fiemenmululat loimeen
pf)tä juureen ojaan ja ajetetaan juttelulle lannalle noin 7 jent=
tim. päätjän lotjistaan. Söiiben, luuben päimän luluttua otat»
futaan jiemenen jelaantuneen lantaan, ja jilloin fullotaan toaS
noin 3 fenttim. palju ferroS tuoretta lantaa laatilloon. 14
päimän luluttua fullotaan 5 fenttim.. palfuinen multalerroS.

multa näpttää lomiu tuimalta, laStellaau fjiulan Ijailealla
mebellä. 5, 6 roiilon luluttua atlaroat Ijerilufienet laSmaa;
niitä riittää 6 miilloa, jopa 2 luulauttalin. Ste eiroät tarmitfe
matoa cilä raitista ilmaa, ainoastaan l)iulan mettä fitloin täi»
löin. QoS tjerllufieniä poimitaan pieninä, faabaan luStalin laa»
tiloSta 15—30 litraa, riippuen rouobemajoiSta ja muiStalin
fetloiSta. Saatilot fäilptetään luimaSfa, pimeäSfä pailaSfa, lei»
lariSfa, joSfa ei jäåbp. 3oS eri aitoina Iplroää tjerllufieniä,
jaa niistä nauttia pillin muotia.

■gerllufieniä moi miljellä ilman tantaalin, ja tuntijat
pitämät niitä fittoin parempina ja hienomman maluifina. Saa=
tifon pohjaan teraitetään noin 2 fenttim. patjatta ollia, fie=
menmufutat jaetaan pieniin fappaleifiin ja {'pimetään tiheään
otfien päälle ja peitetään 7 fenttim. paffuijelta, Ijpmin fulto*
tulla multalerrolfelta. Siina, lun multa tuntuu päältä tuimalta,
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fagtellaan popreällä eli piutan lämpimällä raebettä. §erffufie=
niä näin railjcltäegfä tarroitfee fieniä puolta ufeimmin fag»
telia tuin ebellifellä taroalla, jolloin lanta tuottaa fogteutta.
jperttufienet oraat roalmiita fäptettäroitfi noin 5—6 roiifon tu»
tuttua fplroämifegtä, jogfug raavpemmintin, riippuen puoneen
eli fäilptpgpaifan lämmögtä. fperttufienen fiemeniä faa ogtaa

pproin roarugtetuigta fiemenfaupoigta tai mpög ferätä itfe
tcfättä-

pimiön Ijoibogta. siano on pibettäraä tuiroagfa,
lämpimägfä puoneegfa feltaifegfa paitagfa, mipin ei iniimaa
pääfe. @i pibä panna neuloja foittofoneen päälle. 3Re putoa»
roat pelpogti tantta nogtaegfa toneen fifään jaraaluraat tietien
raäliin, jogfa ne foittaegfa pitämät furiferoaa ääntä. Samoin
ei pitäifi fäilpttää ragfaita firjoja eitä nuotteja pianon päällä,
fogfa ne tjäiritferoät foittofoneen fointuraaa ääntä. iJSiano
olift roiritettäroä jota toinen fuufaufi, puolimatta fiitä, täpte»
täänfö fitä toi ei. ipianiinon ääni on lujempi fen ollegfa pari
tuumaa irti feinägtä. 3bg jofu fieli alagpoinettuna ei pon»
napba tafaifin, on puone jogfa tonetta fäilptetään, togtea. isieni
tangentti, jopon raafara togfettaa, on turraonnut.

Elimet, joita ’ meillä täytetään ipmigten rigtimäniminä,
oraat roield enimmäffeen muilta fanfoilta lainattuja, tofin ta»
raaltifegti enemmän tai raäpemmän f omitettuja f telemme ääne»
lafien mutaan. iJlimeä roatitegfa raarmaantin melfein aina
pibetään filmatta maan fitä, mitä fauniimmalta fuuluu, fitlä
nimen altuperäigtä merfitpgtä parina tiennee eitä fiitä paljoa
raälittäififään. Sienee fuitentin puroittaraaa faaba tietää muu»
tornien taroattigten nimien altuperäinen merfitpg, ja fitä roarten
on feuraaroaan luetteloon aatfofellifegti rppmitettr) joutto ta»
roatlifia rigtimänimiä merfitpffineeu, niin että nimen jälteen
enfin mainitaan, mitä tieltä mifin nimi on.

Aabraham, bebred., fuJunfä.
Aadolf(ina), muinai§=ffanbiit)., fuJu-fufi.
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Aapeli, Ijebreat, turf)uu§.
Aatami, Ijebreat, tomunlapfi.
Adelaide, muinaisjatjat, jalojpntpinen.
Adrian, latinat, 3lbria=nimije§tä faupungi§ta.
Agaton, freiffat, fjproää.
Agda, fatjo ©gibia.
Agnes, freiffat, firoect
Albert, muinai§=jafjat, jolo=räifeä.
Albinus, latinat, roalfeantäntä.
Aleksanteri, freiffat, fuojaaja.
Alfred, muinai§=jafjat, fjengenneumo.
Amalia, freiffat, fol)teliaifuu§.
Amanda, latinat, rafa§tettama.
Anders, freiffat, mief)efä§.
Anna, fjebreot, armo.
Anshelm, muinai§=jafjat, jumalanfripäri
Anton, freiffat, fuffo.
Antti, juomat muoto nimea 2lnber§.
Arnold, muinai§--jafjol., fotfanmafjti.
Arvid, fotfanmetjä.
August(a), latinat, pleroä.
Aurora, latinat, aamurusfo.
Baltasar, talbeat, auringonfjallitfija.
Baptist, freiffat, fastaja.
Barbara, freiffat, muufalainen-
Bartolomeus, fjebrcat, foturinpoifa.
Beata, Beatus, Beatrix, latinat, autna§.

Benediktus, latinat, fiunattu.
Benjamin, fjebreat, oifean faben poifa.
Bernhard, Berndt, anglofaffit, farljunforoa.
Bertha, muinaiå»fafjat, taifcä.
Birger, muinai§ruotjat, forjaaja.
Blenda, islantit, faroala.
Brynolf, muinais=jfnnbtnaro., rusfea fufi.
Cecilia, latinat, Ijeiffonäföinen.
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Clemens, latinat., lempeä.
Concordia, latinat., jopu.
Constantia, latinat., fe§täropp§.
Cordelia, lotinat., jpbämmettinen.
Daavid, tjebreal, rafaStettaroa.
Dagmar, muinai§=jfanbiro., päimäroato.
Daniel, tjebreal., »Qumata tuomarini."
Didrik, muiuaiSgerman., fanjantjaltitjija.
Dorotea, freiffal., jumatantafjja.
Eberhard, (Ebba), muinaiSgerm., jotjtuu janoista: „eber,"

mittijifa, ja „fjarb,“ foma.
Edla, mutnaiSgerm., jalo.
Edmund, angtojaffif., omaifuuben juoja.
Edvard, anglojafjit., omaifuuben tjoito.
Efraim, tjebreal, fiittäjä-
Egidia, (Iptjennettpnä) 2tgba, freiffal., muotjen natjaSta.
Einar, muinaiskffanbin)., rotjfea,,
Eleonora, Elin, Elna, Ellen, freiffal., auriugontafjja.
Elias, tjebreal, Qetjoma^umata.
Elieser, tjebreal, Santalan pattoelija.
Elis(a), tjebreal, purnata petaStufjeni."
Elisabet, Elsa, tjebreal., „jonfa roata on jumalanfautta."
Emanuel, fjebreat., jumala fanSjamme.
Emma, muinat§=ffanbinaro., mefyitchnen.
Engelbert, Engelbrekt, latinat., ja germanit. cnfe»

linfirfa§.
Enok, fjebreat., pptjitettp.
Erik, Erika, muinai§=jfanfriro-, aina rifaS.
Erland, muinaiSgerm., muufataineu.
Ernst, jafjat-, matama.
Esaias, tjebreal., Qetjoroan apu.
Ester, freiffal., tätjti.
Eugen(ia), freiffat-, jatojpntpinen.
Eufemia. freiffal., tjmoåmaineinen.
Eufrosyne, freiffal., ilo.
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Eva, fjebreat, elää.
Evald, muinaiS--jfanbirc., faiffiroatta.
Fabian, latina!., janasta „fat>a", palfo.

{pfiennettp muoto nimeä granfiSfa.
Felix, latina!., onnellinen.
Ferdinand, muinaiSjafjal., jotamsfatluS.
Fjalar, muinais jfanbiro., tunturilainen.
Filip, freiffat, f)emoSpStämä.
Flora, latina!., fufoiStama.
Fransiska, Fransiskus, latina!., „ranSfa!ainen."
Fredrik(a), muinaisjafja!., rauhallinen.
Frida, mninaiSjfanbim., faunisi
Fridolf, muinaiSjafjal., raufjajuji.
Frithiof, muinais jfonbim., raufja»roaraS.
Fritz, eräs Ipfjennpttp muoto nimeä grebrif.
Gabriel, fjcbreat, jumalan jananjaattaja.
Georg, Yrjö, freiffat, maamuUjelpS.
Gerda, muinais jfanbiro., „aibata."
Gertrud, islanti!., jotanmpl
Gottfrid, muinaiSjafjal., jumalan rauf)a.
Gottlieb, faija!., jumalalle rafaS.
Gunilla, muinais jfanbiro., taistelu.
Gunnar, muinaiSjfanbiro., joboSja tnaiuio.
Gustaf, Gustava, muinais jfanbiro., neron noja.
Hanna, oifeaStaan jama f uin Slnna.
Harald, muinaiSgerm-, forfea malta.
Hedvig, muinaiSgerm., fotajumalan taisto.
Helena, freiffat, tulijoilta.
Hemming, muinaiS=jfanbira., foStaja-
Henrik(a), muinaiSjafjal, fottpäälliffö.
Herbert, muinaiSjaf ja!., jotadirfaS.
Herman, muinaiSjafjal., jotamieS.
Hilda, muinaiS»j£anbim., taistelu.
Hilma, muinais»jfcmbim., fotija.
Hjalmar, muinat§=ffanbra)., Igpäriltä t»avu§tettu
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Hugo, muinaiåjfanbiro., nero.
lida, ruot§. fana§ta „ib", fuomeffi roirepg.
lisak, tjebreat., ilon tapfi.
Inez, egpanjat. muoto nimen 2tgne§.
Ingeborg-, mvtinaiå-ffanbiro., nuori linna.
Ingemar, muinai§«ftanbiro., nuori mie§.
Ingrid, muinai§-§!anbiro., nuorhfuopea.
Irene, treifta{., rautja.
Isabella, tjebreat., (fimea).
Israel, tjebreat., jumalan tausta taistellut.
Ivar, tptjennettrj nimeltä sngroar, tnninai§=ffanbiro., nuori

turma.
Jakob, tjebreat., »pitää fantapäi§tä."
Jesus, hebrcal-, auttaja.
Joel, tjebreat., jumalan arautta.
Johan, Johannestanne, Hannes, Hans, tjebreat., Re-

ijoina lahjoittaa".
Johanna, fatfo ebetti§tä.
Jonas, tjebreat., fpgfjttjnen.
Josef, Josefina, tjebreat-, „tjän tifää“.
Josua, tjebreat., auttaja.
Judas, Ijebreat., ptiStettp.
Julius, Julia, freiffat. janalta „iuto§“, jota merfitfee

tjaimen.
Karl, Karolina, muinaiSfatfat., mie§.
Kasimir, roenät., taulan roätittäjä-
Kasper, perfiat. aarteenmartija.
Katarina, freittat., firoeä.
Klara, latinat., firfa§.
Kristian, latinat., !ri§tith).
Kristoffer, freittat., ®ri§tu!fen fantoja.
Kuno, muinaigfaffgt., roijtea.
Lambert, ntuinaiSfoifal, maanmainio.
Laura, tatinataijeäta fancråta „laurus“, taaferi.
Laurentius, Lorenz ja Lars, tuten Santa.
Sietoja. 6
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Leila, arabialaijelta janalta „lailu“, tjö.
Leo, Leontius, latinat, jalopeura.
Leonard, Lennart, latinaGgootit, jalopeuran jrjbäu.
Leopold, muinailjafjat, roäfiroaljroa.
Letitia, latinat, ilo.
Lukas, Lucia, latinat janasta „lux“, mato.
Ludvig, Louis, Lovisa, muinailjafjat. maineliilta.
Lydia, freiffat, Cpbialta (fotoijin).
Magdalena, fjebreat, SJiagbalalta (fotoijin).
Magnus, Maunu, latinat, juuri.
Malvina, lellit.. fulmatatroa={jempeä.
Margareta, Greta, freiffot, fjelmi.
Maria, Maija, arabiat, fjitaul.
Martta, latbeat. janalta „mare“, ijäntä.
Martinus, Martti, latinat janalta „3Jlarl“, jotajumala
Mattias, Matti, fjebreat, lal)ja.
Mathilda, Tilda, muinailjafjat, roallanfiiSta.
Mauritz, latinat fanaSta „maurusu

, iumma-if)oinen.
Maximilianus, Max, latinat „maximus“, juurin.
Melker, Ijebreat janasta „3Jlelef u

, funingal.
Mikael, fjebreat, »fen luin Qumala“.
Minna, muinailjafjat, lempi.
Miranda, latinat, itjmetettämä,
Nanny, englanti!, muoto nimestä Slnna.
Natalia, latinat janalta „natalis u

, jrjntpä foSfema.
Nikolai, Niilo, IreiEfat, fanjanmoittaja.
Nina, erä! muoboltelma nimestä 2lnna.
Oktavia, latinat janalta „octavus“, fotjbcfjal.
Olga, roenät, johtuu janfarinnimeltö Oleg.
Olivia, latinat janasta „01ea“, oliiroi.
Olof, anglofaffit., jumatanlaljia.
Oskar, anglojafjit, juntalanfeif)ä§.
Ossian, gaelit, »Opettajan loit)tu.“
Otto, Ottilia, muinailjafjat janalta „ot“, tamara-
Paavo, fatjo nimeä
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Patrik, latinat. fana§ta „patriciusu
, ptinujä.

Paulus, Paavo, Paul, treiffat., mätjäinen.
Pietari, Peter, Petrus, treiffat., fattio.
Pius, latinat., fjur§fa§.
Pontus, treiffat., meri.
Primus, totina!., enfimmäinen.
Prosper, latinat., onnellinen.
Qvintus, latinat., tniibe§.

Ragnhild, muinaisplanbiin.. taistelusta roa§tustamaton
Regina. latinat., funingatar.
Reinhold, muinaisjaffat., mäteinäni tjatlitfema.
Rikhard, Riku, mninaisfaffat., „rifa§=fotna u

.

Robert, muiuaiSfatfat., „pti§tp§=firfa§“.
Roger, muinaiSfaffat., „pti§trj§=teitjä§“.
Roland, muinaisfaffat., pti§tp§maa.
Rosa, latinat., ruufu.
Rudolf, Rolf, muinaiigfaffat., M

.

Saara, tjebreat. fana§ta „farar u
,

Jjattita.
Samuel, tjebreat., „funlta 3umataa.“
Saul, tjebreat., matittu.
Sebastian, treiffat., funnioitettarna.
Selim, arabiat., lempeä.
Selma, gaelit., naamareinä.
Seth, tjebreat., perä.
Severi(n), tatinat. [anasta „sevenasu

, antava.
Sigfrid. muinai§faffal., raoittoranfja.
Signe, muinaiå=j!anbtro., tooitto=uufifuu.
Sigrid, Siiri, muinai§=ffntibiro., rooittoon tjatufa§.
Sigurd, moitonturma.
Simo(n), tjebreat., rnfoutfcn tunteminen.
Sofia, freiffat., roiifaus.
Stella, latinat., tätjti-
Sten, muinaiSruotfat., Sirot.
Stefanus, Tapani, freiffat., feppcte.
Susanna, Sanna, tjebreat., Uija.
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Svante, muinaiSruotjal-, pieni joutjen.
Sven, muinaiS»jtanbiro., nuorufatnen.
Tekla, treiffal-, jumalantunnia-
Teodor, treiffal., jumalanlaf)ja.
Teofron, treiffal., jumalanmieli.
Teresia, treiffal., «metfäStäjätär* -

Tor, Ture, jfanbinam. jumalannimeStä „T£)orb
Tobias, hebreat., „i)X)rvä £yehoma*.
Torsten, pl)bi§tettp nimistä „2br* ja „©ten“.
Tuomas, fjebreal. janalta „tf)eom“, fafjotnen.
Tyko, treiffal. janasta „tpcf)e“, autio.
Ulrik, Ulrika, Ulla, muinaiSjafjal., n maa=rifoS“.
Uno, latinat, janasta „unuS“, ainoa.
Urania, treiffal. janasta „uranoS*, tairoaS.
Urbanus, latinal., jimiStpnpt
Valdemar, Volmar, muinaiS*ffanbim., mahtimies.
Valentin, latinat. fana§ta „malere“, moiba fjpmin.
Valfrid, muinais*jfanbim., fota-raut)a.
Valter, muinaiSjafjal., Jotamäen ohjaaja*.
Vappu, Valborg, muinaiS=jfanbim., fotatinna.
Verner, muinaiSjafjal., fuojelija.
Viktor, Viktoria, latinat. janasta „mictor“, moittaja.
Vilhelm, Vilhelmina, Vilma, Miina, muinaiS-jfanbim.,

«mieluinen fppäti*.
Virginia, latinat. janasta „rairgoa

,
neitfqt

Viva, Vivika, latinat, janasta „mimu§ u
, elämä.

Yrjö, fuomalainen muoto nimeltä @eorg.
Zakarias, fjebreal., „Qef)oman muistama*.

Stnljtui. |jproää farmia jaabaan, futt jefoitetaan mollaa,
jaamafaljroia ja jamaifapapuja. .jjpmä on o§taa paljo farmia
terrallaan, fillä pamut tulemat par emmitji fauan jäilptettpnä.
saf)roi on poltettaroa fotona ja poltetut pamut jäitptetään
rcillatanfaijeSja puSjiSja. 3linoa§taan tarmittama määrä jau-
hetaan ferralta, fillä farmin luoffu jäilpp täten parhaiten ja
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jamoin paatjtueSfa jpntpnpt ötjpmäinen aine papujen pinnatta,
joSja fatjrain etätjpttäroä reoima juuri on. ©e reaifuttaa ai»

rooitjin ja tjermoitjin, farfoittaen unelioijuuben.
3oS tatjroi on fjproin roalmiStettu ja jitä juobaan fotj»

tuuttijeSti, niin on je terroepbefji, mutta roafjingottiSta, fun
tiiaffi juobaan. ©tjtoopäiroättä päiroättijen jätteen jaa fatjrei
olla realjroaa ja on juotarea tlmart fermaa. ottajin taas
estää fatjroinjuonti unen, joten niiben, joiben pitää roatrooa
pönjä, oliji ebuttijinta fäuttää reirrooituSaineena fatjroia eifä
rcäfereiä juomia: fonjaffia j. n. j. SMjroi parantaa päänjäre
fpä, farfoittaa reäjpmpfjen, joS je on jeuraufjena tiifanaijeSta
aittojen rajitufjeSta. SoS ennen fatjrain juontia nauttii lajin
tptmää reettä, pehmenee foroa reatja. aut»
taa roatjroa fatjrei. SBatjingottiSta on fatjrei roatjafatarrilte,
rearjinfin aamujilta.

SlafjUmt {eittäminen, inttää fäpttää paratta papuja,
polttaa ja jauhaa juuri ennen {eittämistä. IMjreipannu täm»
niitetään ja fafjroi pannaan pohjalle, fietjuroaa reettä faabe»
taan päätie. ftatjroin faiffi rcirfiStäreät ominaifuubet tiottureat
näin fpttä roeteen ja tnafu tulee tjpreä, joS fäpttää riittämän
määrän fatjroia. Saiffa toifetta taroatta: tarroittaroa määrä
fptmää reettä jaetaan fafjteen ptjtä juureen ojaan, toinen oja
ja tatjroi nannaan pannuun fietjumaan, jetitetään ja jeijotetaan
tjiufan ja jitten faabetaan liemi eri astiaan. Soinen puoti
reettä {eitetään fotme minuuttia, jeijotetaan ja jetitetään ja
faabetaan ebettä feitetpn fatjrain jefaan. Dtäin {eitettynä on
faljraisfa faiffi ne ominaijuubet fuin parauiSjafin.

slöf)U>tu fdittceuä rooi fäpttää fatannatjfaa, munan»
roatfuaiSta tai 1/i fuppia fptmää reettä, jota faabetaan pan»
nuun fatjrain roijtmiStuttua.

@vntt Ijoibobtrt. Ufeimmat roatjataubit rooibaan eStää
ja tpfjjäfji tefjbä £)uotellifella fitun tjoibotta.

Siittäjä. 7
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©un on fmuhbottaroa tehoffaalla taroalla, ei leroäperäi*
feSti tai fjätiföimällä, mintuin ufein tet)bään.
on fuoritettaroa fat}be§ti päiroäSfä, aamulla peSteSfä ja illalla
ennen maatapanoa. SBarfinfin pitäifi tupafoitfijain ottaa tämä
huomioonfa ja taittein, joilla on fotoja hampaiSfa. SBalitetta*
raaSti ei meillä ole tapana jota ruofailun jälteen huuhtoa
fuuta. ©e olift rcerrattoman törteä ja hpmä tapa. ©uuta
huut)bottaeSfa ei pibä fujahuttaa mettä feropeSti fuuSfaan ja
fitten fplfeä pois. 2öefi on lujasti ja roauhbilla roebettäroä
posti ja fuulihatfien aroulla hampaiben roälitfe ebeS tafaifin ja
fitten raasta poiStettaraa. Uliin poistetaan lima ja ruuan jät=
teet fuuonteloSta, joSfa ne muuten pahentumat, pilaten ham-
paat, ja tuotfuroat pahalta. Suun hmihbinroefi faa olla t)ör)=
reätä, f. o. Riutan lämmintä. Stplmä roefi on pahaa.

Söälttämätöntä on mpöSfin ruuan jälteen fairaaa pois
jätteet hampaiben raoista. hammaStiffu faa olla puinen tai
fileä norfuntuinen. SBeitfellä ja fahraelin färjeltä fairoaminen
on hpljättäroä.

Slinafin jota ilta on hampaat peStäroä harjalla, ei aino=
aStaan etuhampaat, maan faifti hampaat päältä ja fimuilta.
harjateSfa on Jjuuhbinmefi pibettäraä fuuSfa, jotta fe heti ot=
taa itfeenfä irroitetun lian, jota ei fittoin harjan räiSfpttä*
mänä fiirrp fuiroaSfa fuusfa paifaSta paitfaan. hammasharja
ottoon pehmeähfö, toraa raahingoittaa hammaSfiiltoa. Qofoi=
fetta perheenjäfenetlä pitää olla tietpSti oma hammasharja.
Soputfi on tarttua tmuhbottaroa. Söefi laSfetaan hiljalleen
niin alaS tuin fietää raoibaan fun fe alfaa tulittaa, fpljetään
fe pois. Storifeminen tarttua |uuhtoeSfofon airoan tarpeetonta.

huul)toeSfa moiroat ne, joilta on terroe roatfa ja hpmät
hampaat, fäpttää peittää mettä, jotaraaStoin ImonoraatfaiSten
ja tjamma§mioi§ta tärfiraien on paras fäpttäa ftomatoli= tai
tljpmolWiuoSto. ,

«inmattifoSluotuå. SuSfin mitään lottaa
naiSafiaSfa on ponni tjbittu tuin naisten ammattialaa. Sten



ei mpöntäifi naisten työrooimain fuurta merfitystä fanfan ta*
toubeSfo? HpfpmpS on roaan fiitä, miten tämä työraoima pa*
raiten tutifi fäptetptfi.

Stytpään oraat metfein taifiSfa ammateisfa naisten poltat
pienemmät tuin miesten, täljän fanotaan fppnä oteroan nai*
fen työn ata-arraoifuuben. tämä roäite on ammattitaiSnai*
fitte niin raaarattincn ja niin roafaroaa taatua, että fen pitäifi
roiippmättä teloittaa Jjeitä afian titaa tarfaStamaan ja paran*
tamaan. @i ainoastaan taitamattomain naisten palfat tule
fen fautta ataS poljettua, maan niibentin, joitta on ammatti*
taitoa ja tpöfpfpä. ommattinoifen oma etu fiiS
roaatii peteistä fuurta epäfoljtaa, ammattifaSroatuffen puutetta,
tarjoamaan.

SJliten onfaan nptyään naifen ammattifaSroatulfen (aita
taalla ©uomeSfa? Sljatettaamme patroetijatarta. Saupunfi*
taifet tanfafoutun fäpneet tytöt, jotfo oraat fuorittaneet jpn*
fun pienen feittofurSfin ja fiis omaifiraat fittä alatta tyufan
perusteita, eiroät rupea patraetemaan. 3ftiffi ei? ©iffi, että
maatta tulleet ja muut taitamattomat tytöt potferaat paltät
niin atyaifitfi, ettei Ijeibän fanSfaan rooi fitpaitta. Staupunti*
(aifet tytöt tjapuiteroat rtybettä ja toifetta atatta, funneS fattu=
matta joutumat jottefin alatte ja ftinä taas taitamattomina
työSfenteteroät pienettä palfatta, famatta alentaen muiben tai*
rcampien palfan. Qotu tyttö on päättänet ruroeta efim. neu*
(omaan. SOhitta oppijatta on fiinä ammotiSfa niin niutfa
patffa, ettei fittä rooi faupungisfa tulta toimeen, ettei ote en*

tifiä fääStöjä tai muuta fannatuSta. ©etiäisten puutteeSfa
t)änen oppiuranfa on tätfaiStaraa. |)än menee patroetemaan.
Suutta taitamattomana tjän tyttäStyp ja faa tjuonoa polttaa,
ja päättää mennä tetyaafeen. tottumaton ja enfifertatainen
ei jaffa fiettätään teStää niuffaa patffaa ja antäraa furia ja
järjestystä. Sopatta tämä ammattien firjarauuS jo alfaa pe*
toittaa työnantajia, jo taitamaton faa typtyä tjproin tjuonotyin
elämän efjtotyin.

27
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sämä ammatin roaifjtaminen on naifiSfa niin pteiStä,
että fe on juurin jpp fjeibän huonoon toimeentuioonja. ©e
aientaa faiffien naisten tpöpalffoja. &ämä taas muoroStaan
maifuttoa tpön armon mäiientpmijeen. Spönantaja taas fäpttää
niin iinlpaa tpömoimaa fuin fuinfin. §än ottaa naifia tpöbönjä.
Miesten tpö roäijenee, fiipaiiu faSmaa ja patiot alenemat.
Snjön armo on fiis alentunut. SCämä miesten pienipalffaifuuS
maifeuttaa lasten foSmattamiSta funnottijif ji fanjaiaififfi. 3titi,
jotte faSmatuS ja fobinijoito antaiji fpttiffi tpötä ja olifi eniten
fiunauSta tuottama fuin mifään muu tpö, ajetaan fitpaiiun
firjoroitte marffinoitte, jotta tulot fjiufanfin jaataifiin faSroa»
maan jo ebeS motjan roaatimufjet pertteeSjä tppbptettpä. £ap=
fet ja fobin järjeStpS jäämät oman onnenja nojaan. Man=
jemmat painamat ittatta roäfpneinä ja fotiin.
Moi furoitetta, mittaista je perbe=eiämä on, ja mil-
lainen fen roaifutuS faSroaroaan fufupolmeen.

Sipfpään on funfin ala fefjittpnpt niin pitfäite, että pl)ben
iipnifen on maifea, ettei maf)boton faanmttaa taitarouutta uje-
ämmättä tuin pfjbettä alatta, ©ifji on ijprnin tärfeätä, että
jotainen roanfjin tarfoin punnitfec, ntifjin lasten taipumus mat-
toa, elämän uraa maliteSfa, ja nuijin manijin puolestaan tietää
rooimonfa t)äntä joijbattaa. $a tämä joijbatuS on rcäittämä»
töniä tptöittefin niin aifaifecn fuin fuinfin, jotta i)e ennättää
mät jaaba roarman pohjan roaStaifette roaifutuSaiatteen. £eabänfin pitää faaba ammattifaSmatuSta.

soif'a pannaan oppiin jo pienenä pat)aijena, tpttöä pibe=
tään fotitöiSjä mufamuubeSta puolta pitämäSfä tai ufeammint)än bpöbpttifen ojamuieton puutteeSja tefee jotafin tarpeetonta
fäfitpötä, roirffaa pitfiä j. m. f. Sapfuuben aifa, joltoin oppi
on jaamutettaroa, on fumminfin piitä tarfaSti fäptettäroä fuin
faSroaneenfin aita. 3)t}tä tärfeöt omat tietopuolinen ja fäptäm
nöttinen faSrootnS. Auniin faSmaman pitäifi join tunti päi-
tnäåfä fäpbä ammattiopisto, niinfuin fjän fäp fouimijättään
fanjafouiuSfa. @i fufaan roani)in moi antaa iapjeiteen ormof=
faampaa perintöä fuin tpöntaitomuuS on. ©e ppfpp faifiSja



29

elämän roaifjeiSfa. SJlonet roantjemmat tjuotetjtiroat poifienfa
tutemaifuubeSta, mutta jättämät tpttärenfä ilman ammatti*
foåtu tueta ja viistämät fiten tjeittä maStaifen funnoltifen
toimeentulon.

Stuinfrt nnft)tt)3tn pnromietnnu. ©ppt änfptpffeen
omat monentaijet. Joifinaan on fe maan patja tapa, fcuraut»
fena huolimattomasta put/etamaSta. Ufein fattuu mpöSfin, että
lapfet atfaroat äntpttää, joS jofu täpfifaSroaneiSta pertjeenjäfe-
niStö niin tefee. ©Hei mitään ppfpmä mitä tjermoStosfa ote
änfpttämifeen fppnä, niin moi tuon itämän miau poistaa feu=
vaarnatta tamatta: afionomaifen pitää matjbottifuuben mutaan
otto puhumatta 8 päimää; fitä feuvaamat 14 päimää pitää
tjänen ja tjänen pmpäristönfä puljua maan fuiSfaamatta; änttä
moi fuiSfaamatta puljua fujuroaSti. ©euraamien 14 pätmän
tutueSfa on mätjitetten fiivvpttäroä ääneffääfeen putjetuun. ©eu-
raamitta miifoitta pibetään putjetjavjoituffia, joiSfa äänien roatp
muutta ja forfoa harjoitettaan. havaiten täp tämä buvjoituS
tufematta ääneen toifen joljbotta.

ljifoUemhmt moibaan pavaiten poistoa jnu=
vimmalla putjtaubetta. kengät olfoot roätjät maan ei liian
tämpöifet. ©uffia on atjferaan muutettaroa. ©itä paitji pitää
ufein pestä jättöjä fptmättä mebeltä- ipefumebeSfä moi fäpttää
mänupnfuoviötjpä.

ftiiiufa nopeana tunnet fnsumumt? Du (astetta

Jormien fpnfien faSmaroan teSfimäärin Vss tuumaa roiifoSfa
tafji t)iu(an enemmän tuin 11/»I 1/» tuumaa mnobeSfa. Jämä riip=
puu tummintin paljon raminnon taabuSta, ja (aivauben aitana
tpnnet faSroaroat hitaammin, tpnnet nopeimmin faS=
mamat, ja eri formiSfa eri laitta. fpnfi faSroaa
pifimmin ja peufaton hitaimmin. 70 rouotiaS ufto etjtii 186
fevtaa maitjtaa fpnfiä ijäSfään.

SEietäjä.
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saitftffaha, jotta tuntumat ahtaitta, rooi reeni)ttää
raiten tietomaita ne enfin toSteaan (ei mättään) puhtaafeen
reaatteefeen, joSfa ne faaroat olla tunnin aitaa. 9tat)ta fäp tästä
pehmeäffi ja reenpp hety° §t i eitä vepeä fäteen reebettäeSfä.

sopca= ja tupavuefineitä moi tiittoittaa roebeltä, joSfa
on feitettp roattoifia herneitä, ©uotaa ei fumminfaan jaa otta
feittäeSfä ja reefi on tarfoin fiireitöittäroä. i]3ejun jälteen t)ie=
rotaan, ja pphitään metatli=efineitä tarfaSti reittaijelta petjmeältä
titfutta.

fplpljnmmfft fäitproät proin, joS enfin taS=
fetaan tptmää reettä ja fitten roaSta tuumaa, kuurna roeft
haurastuttaa finfin, roetää jen ratoille ja färtee.

Sctmipapcvit irtaanturoot tareattijeSti uunien roiereStä,
tämpöifiSfä paitoiSfa. £ämä reoibaan eStää panematta fouraU
tijen juotaa liisteriin, jolta paperit fiinnitetään feinään. 3

Sfiffctirtgtiostrt reoibaan paraiten puhbiStaa hieromalta:
niitä fäämiStätappufelta.

paaf)t«im£t«.
höpreätä reettä (ei tuumaa) painuitte ja Vetistetään fjiuftafen ja
teroitetaan fenjätteen punaatte tiinatte lämpimään paiftaan fui-
mainaan. Gctteiroät parout ote tuimia, fpntpp paatjtaiSfa f)öprpä,
jota poistaa tahroin mietuijan tuofjun. Äuinfa tarpeellinen
.farmien fptroettäminen on, jen juomaa paraiten, tun tarfaStoa
pejureettä. Ufein roärjätään huonoja tatjroitajeja, joten ne näpt=
täifiroät paremmitta tuin oroat ja täptettp roäriaine on terroe=
pbelte haitallista. ©efin tulee peSteSfä poistettua.

TnätutVllou tioiboStn. kelloa ei pibä {jeli§tellä, ei tom
fata eitä fäitpttää tifaifeSfa paifaSfa. föosfa fellotaSfuun te-
rääntpp pötpä ja roSfaa, on fe ufeiu puhbiStettaroa. Stßähim
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täin jota folmaS muofi on fello läljetettäroa pufjbiStettamaffi
fellofepälle. fello on fattunut putoamaan meteen tai muu*

tiun neteefeen, on fe miippmättä läljetettäroä puljbiStettaroaffi
ennenfuin fe el)tii ruostua, IM o on roebettämä fäännöllifinä
aitoina, fernaammin aamulla, fitlä nouStaanljan taroallifeSti
lamoihin aitoihin, jota mastoin iltafin malmotaan epäfäännölli=
feSti. ©itä »aitfi feStää fello paremmin fpfäijffiä ja liitteitä,
ollen juuri roebettp. Hun fello ei ole mutana, on fe ripusteta
lama jonnefin tai pibettämä lappeellaan pöpbällä. SBareroai*
finta on pitää pehmeä roaatelappunen fen alla; mieteri fäilpr)
täten fauemmin, ei mene poiffi. kellon fäpntiin maituttaa
monet, monituifet feifat, m. m. ilman foSteuS.

St)lmctttjminctt ja fatr*aifeminen.
tapahtuu ruumiin lämmön olleSfa tamalliSta fuurempi ja äf=
tiä roäljeteSfä alemmatfi QoS efim. raSfaaSfa tpöSfä t)ififenä
olleSfa tai runjaaSti fpötpään, eli tuumasta faunasta tultuaan
fattuu faamaan roetoa tai foStuttamoan jalfonfa, tai menemään
foSteaan, fplmään ilmaan, moi IjelpoSti fplmettpä. SEöarfim
fin peljätään metoa ja fppStä fptlä. Qlmamirtauffet fäproät
niin nopeasti, että niitä i£)o tuStin tuntee. SUlutta juuri tuol-
laista uubiSturoao, peittoa ilman roirtauSta eimät lämpöä tuot*
taroat ruumiin elimet moi feStää. SBebon roaifututfet eimät
efiinnp mälittömäSti, maan roaSta jonfun ajan tututtua, jolloin
fe ilmenee pleifenä Ijuonona mointina. ?paitft metoa on jalfo=
jen faStuminen ufeimmiten fplmcttpmifen fppnä.

Kplmettpmifen roaifutuffet ilmaantumat eri taida, £omal»
lifeSti ollaan {emottomia, tpjriStää ja roiluStaa, faSmot omat
tatpeat ja matfaa firoiStää ja jontun ajan päästä tulee fauljea
nut)a. ipitfäfaulaifet tentität ja ne, joiben pitää paljon puljua
tai laulaa, tuntemat tipua turtuu pääSfä ja nieluSfa. SEoifet
taa§ jaaroat reumatismin. Stplmettpminen roalmiStaa ruu*

miiSfa maaperää tarttumille tuubeille.
£>eti, fun huomataan frjlmettpmifen merffiä, rp£)bt)ttäföön

roaStafeinoitjin. Dn huomattu, että fe paraiten helpottaa tai
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tykkänään estää kylmettymistä feuraaroan taubin. £ef)ofkain
teino on hikoileminen. fpitoilemaan faa itfenfä jofo rouoteeSfa,
roahmaSti peitettynä juoben tuumaa teetä, maitoa j. m. f. tai
höyryfylroySfä. Sehoftaimmin roaifuttaroat lämpöifet peit»
teet. SSuoteeUe leroitetään fjuopapeite eli muu fänfypeite, fen
päälle pumpuliftanellinen roaate. Sairaan ympärille tiebotaan
fylmään meteen faStettu roaate ja kääritään fänky= ja flanelli=
peitteifiin ja peitetään lujasti muoteefeen. Sämpimillä juomilla
moi enentää hikoilemista, jonfa 11/»l1/» eli 2 tunnin fulueSfa pi=
täifi ajaa taubin aiheet nloS ruumiista. Söähitelten on peit=
teitä mähennettämä, fun märtä fääre on pois otettu. QtfeStään
on felroää, ettei finä päiroänä, jolloin tuo hikoileminen on ta=
pohtunut, pibä ulkoilmaan mennä.

parempi maroa tuin tatua. Söiifainta on tietysti ta*
raiSta ruumista, niin ettei mitään fatunnainen feiffa pääfe roai=
futtamaan arroaamattomatta taroatla. 3)ffinfertaifelta taroatta
ja mädättä maimatla moi faraiSta ihoa, mintuin ruumiin mui=
tatin elimiä feStämädn ilman roail)teleroia maifutuffia. Qotai=
fen terroeen itjmifen pitäifi feföt ja taimet pyyhkiä jota päiroä
foto ruumiinfa fylmällä roebellä. kylmät puolifylroyt, joiSfa
feltää ja rintaa faStellaan 3 minuuttia, omat fjpmin ebullifet.
sylmä roefi metdä i£)on fjuofofet tiiroiisti fafaan, mutta luja
tuimaaminen ja hierominen amaa ne jälleen, ja lämmin, eloifa
tunne Ipmelee if)oa. ©rittäin hyioä on, jo§ fytmyn jälteen moi
rooimiStella.

kylmällä fääreeflä ptjtjljfttmncn on elätjyttämää ja
mahroiStamaa, jo§ fitä ottein ja fäännöllifeSti täytetään. 98ar=
finfin moi fitä täyttää muutamia hermotautiinpa maStuStamoan
ja roäf)äroerifitle, f)i)§teei'ifitle ja laimetusta fairaStnroille fefa
tartaifemaan arfaa if)oa kylmettymistä roaStaam SBoibatfeen
oifein toimittaa pyyhkimifen tarroitfee fiinä toifen henkilön apua.
Suuri tafana f ostetaan meteen 10—20° ©. ja puferretaan.
SJiitä farteampaa tatanaa täytetään ja mitä mättemmdn mettä
pois pufervetaan, fitä enemmän lämpöä ruumiista riistetään.
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SBaroroaijinta on fiiS aluSfa täpttää 1}ienoa fafanaa ja tarfaSti
puristaa roefi pois fefä täpttää pöfauben fifältä feifonutta mettä
)17—18 0 lämmintä), fKun auttaja on lafanan faanut täp*
tcttämään tuntoon, noujee anfianomainen jängpStä, jaajettuu ma*
tolle jeijomaan riijuttuna. Satana fiebotaan npt ruumiin pm*
päritte fiinteäSti ja jiteänä, ilman juuria poimuja. sämä täp
päinfä paraiten jiten, että ppptjittämä litistää lafanan toista
päätä oifeaSja fainaloSfaan ja auttaja roie juffclaSti lafanan
pii rinnan roofcmpaan tainaloon ja jitten jelfään ja pii, oifean
olan ja fäben ja roiimeijefji majemman olan ja fäben pii tie*
toen tuiman taulaan; jalat fiebotaan niin tjprcin tuin moibaan.
Smmän lafanan pmpäriHe fietomijen pitää täpbä marmaSti jo
juffelaan. Slpuloinen hieroo moimaffailla liitteillä pltjäältä
alaspäin, aitoen jeläStä piltin ruumista, mpöSfin jalat, funneS
lafana lämpiää ja je feStää noin Vs— W 2 minnuttia. SoS
pppPtmijen ofyeSja tuntee pään fipua, on niSfaa ja päätä taS*
tettoma fplmällä rcebellä. SopullijeSti fuimataan ruumis fjuo*
lellijeSti tuimalla, tarfealla pppljfeeltä tai lafanalla. QoS tun*
tee mäjpmpStä ja roiluStuSta, moi fyettefji fjeittäptpä rouoteejeen,
mutta ei jaa nuttua. Parasta on muuten Ijeti pufeutua ja
mennä puolen tunnin färaelplle tai, joS jää on fjuono, liiffua
jijällä. splmitlä fääreiHä moi ppptjfiä piltin muotia. sun
on tilapäijeSti fplmettpnpt ja nubaa jaonut, lienee parasta feS*
fepttää.

S3ioattiaattetbett pcfu. PefuSfa fäptettäroän lipeen
pitää olla fyproin tuumaa, poistamaan raSmaSta litaa fäpte*
tään juopaa ja jalmiaffijpriitä. SBiimeffi mainittu poistaa täp*
bellijeSti lian jota poifaSta fefä firtastaa ja jelmittää firjaroat
roärit.

SBalfeito millamaatteita peSteSjä täytetään Ijpmällä me*
neStptjeEä juopa* ja borafjiliuoSta liehumana. ©e pehmittää
moatteet ja roallaijee ne uuben roärififji. paremmat millä*
roaatteet eroitetaan, roalfoijet ja tirjaroat pannaan crifjeen.
kirjatöille laitetaan liroettä, jo§fa on 8 litraa jotpomettä ja

Eietäjii. 9
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V, tg parasta [uopaa. sätä liuosta moi tietysti feittäeSfä lai»
mentaa tai roaljroiStaa roaatteiben roärien feStäroijpben mutaan.
,tun liroe on roalmiiffi feitetty, jaetaan [e faljteen pefufoilfoon
ja pannaan toifeen [almiatfifpriitå, teelufifaUinen futafin liroe»
litraa fotjti.

SBillaroaate pannaan enfin fiiljen foiffoon, joSfa on falmiaf»
lifpriitä lipeeSfä, jonfa [illoin pitää olla niin tuumaa, ettei moi
pibellä maatteita läjillä, maan on niitä [efoitettaroa puhtaalla
puulla. SBaatteet otetaan jonlun ajan tuluttua pois [a puriS»
tetaan talttaan ja tjierotaon fiinä toifeSfa lipeeSfä, jota npt
on niin jäätjtymjt, että maatteita moi fäfin pibellä, mutta niitä
ei faa pufeitaa ollentaan, ainoastaan litistää. 9le pannaan
parin farlean ptjpljfeen roäliin ja litistetään niin fuiroifft tuin
[uinfin faabaan. 9tyt oijotaan tutin maotefappale oifeaan
muotoonfa. Siiroit ja iljopaibat menetetään Riutan leroijtlcen
ja marfinfin tjitjat,; jotta aina tatjtoroat täpbä pefuSfa pitfiffi
ja fapeitfi. &un lemitetään maatteet tuiroamaan, on Ijrjroin
tallalla pibettämä maatteen muoto. SBillapaita efim. on ripuS»
tettama nuoralle'niin, että [e on pitfittäin, taulareiäStä tjel»
maan nuoralla.

SBalfeille roillarooatteille pannaan jota liroelitraa fotjti
teelufifatlinen Ijienonnettua boraffia. SRuuten menetellään [a=
moin tuin ebellifeSfä. sun 2 tai 3 muotoa on peSty, pitää ti»
mettä teittää uuhestaan ja liroe numero 2 on uubiStettama.

Qo§ maatteen litistymistä toi latistumista tahtoo roält»
tää, tärjtgg maatteet [aaba äitiä tuiroamaan, jota paraiten ta»
pafjtuu ufeampaan teilaan litistämällä niitä taiteitten pppl)=
feiben roäliin. @i miSfään tapauffeSfa faa millarooatteita ri»
puStaa auringonpaiSteefeen tuiroamaan, filloin ne tulemat to»
roiffi ja faifeiffi. paraiten moi niitä fuimattaa IjienoSfa tuu»
leSfa ja taimella lämpimänä ljuoneeSfa, ei fumminfaan airoon
tulifijan Jäljellä.

Stmtfeafrtlttyt antaroat enemmän lämmintä !uin {jalot.
SRänntjnfäptjjcn on huomattu lämmittämän roieläfin enemmän.
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näitä on runjaaSti meibän metjiSjä. 9le oraat
peippoja ferätä. Sapjetfin raoijiroat fefä=aifana täyttää teSjit
ja topat ja ferätä fiten lämmitySoineita taimen raarafji. ©itä
jitä juurtaan moi pitää metjänljaaSfaufjena.

Jluffnruufut. Olemme tottuneet näfemään ainoastaan
jellaifia fuffaruutfuja, joisja on teitä poljjaSja. mutta u!fo=
mailla täytetään paljon jellaifia fuffa=aStioita, joisja reiät
oraat pitfin tuutun alareunaa muutaman jenttim. pääSjä pol)=
jaSta. 9lämä eiroät niin IjelpoSti tuffeu tuin potjjareifä ja
jitä paitji tuomat ne faSroin juurille raitista ilmaa.

moi tetjbä tjimmeäfji ja läpinäfymättö=
mäfjt metämältä lajille pehmeällä jubitta jeuraomaan tapaan
roalmiStettua jeoSta: noin 1/8 litr. taljaan fefoitetaan fouratli*
nen juolaa ja julatetaan byroin. Säläin jaatu Ijimmeä mäti
rooibaan pestä pois tuumalla roebcllä.

Ompdutoucm Ijoito. QoS fonetta täytetään afjferaSti
jota päiroä, on fe tat)be§ti raiifoSja put)bi§tettaraa. iput)bi§tu§
on teljtäroä feuraaroaan tapaan: foneen öljyfannuSta faabetaan
jofaifeen foneen teitään paloöljyä, ytä= ja alaojaan fefä faiffiin
toneen fifimmäifiin ojiin, jämättä pyöritetään fonetta nopeaan
ebeStafaijin. Säläin jaabaan raonpa foroettunut foneöljy irtou=
tumaan. ®un je on pois pyyhitty, foabetaan öljyfannutta t>y=
mää foneötjyä rattaijiin ja reifiin. isul)biStufjen jäteStä ei
pibä jättää fonetta raSroaamatta, eitä puljbiStaeSja täyttää
öljyn ja paloöljyn jefoituSta.

SiVfifunna pudistetaan fiten, että ne faStetaan tai
tooibellaan fafealla,{eitetyllä tärflelyfjellä. Äun fe on tuhoama
ja rapifee pois, jeuraa faiffi lifaijuuS mutana.

Safifittiä, jolta moi gt)bi§tää riffuneita Inflaatioita j. tn.
f. 100 ojaan t)icnoa liimaa fefoitetaan lämmitettäeSjä 150 ojaa
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90 °/0 etiffapappoa ja fiipen pannaan 5 ojaa pienoffi jaupet*
tua ammoniumbifromatia. bittiä fäitptetään ruSfeiSfa laji*
purfeiSfa, jotta ei mato pääfe fiipen roaifuttamaan. Safia tii=
mateSfa piroeEään fittiä färön fprjiin, painetaan fappaleet pp=
teen ja pannaan joffifin päimäffi auringonroaloon tuhoamaan,
niin että fäteet fatturoat littiin.

®ilffifrt«fnittcnpcfu sun fangas on rattottu ja laitti
neulotfet poistettu, parjattu ja pproin oijottu, eroitetaan mat=
teot ja tirjaroat peStämät filffifanfaat, ja neulotaan tumpifin laji
eriffeen piltiltä parfimiSpiSteiEä pptcen. ifJefupöptä taitetaan
a fitfEifangaS leroitetään pöpbälle; foifti lifapittut poistetaan
faippualla ja roaapboffi matfatutla munamalfuaifeEa, riippuen
fiitä, mintälaifia lifapilfut omat. QoS filffi on roalfeata tai
pffiroäriStä, pirautetaan fiipen fatppuaa ja tiebotaan lujasti fa=
mun pmpäri, pannaan pefufoiffoon ja taabetaan paateata mettä
pääEe. ®apua filitetään fåbeEä ja puupbeEaan, funneS juurin
lifaifuuS on foatu läptemään. Sitten otetaan tangai pois fa=
multa, faippuoitaan uuhestaan ja tiebotaan taaS taruun- ptnpä-
riEe, joSfa fitä mateitaan fplmäEä roebeEä fitfi, fun mefi pup'
taano fiitä maluu. Sitten märfä fitffiroaate leroitetään fiteäEe,
puptaaEe liinafanfaaEe, tiebotaan foroaan taruun rjmpäriEe tai
manfeloibaan, jonfa jälteen fe leroitetään lämpimään puoneefeen
luimamaon.

fßuubuttifxa ja raibaEifia fe!ä muita firjamia filfMantatta
pitää pe§tä futofin eriffeen ja pierua pefufieneEä äimän fuitt
puntuja peSteSfä. SiEä, joS mätit fatturoat olemaan arfoja,
rooiroat ne pelpoSti fefaantua. Sotainen lappale on ptfinfer*
taifena temitettäroä pefupöpbäEe ja pierottaroa pefufieneltä.
SoS fongaS on foruompelulta neulottu, mailta tulta* tai popea*
langalla, moibaan menetellä famoin. SJlutta filtoin ei fitä faa
faroulle tietoa, maan on nurjalta puolelta pieStattama fienellä ja
fämmeneEä. ®un maate on pupbaSta ja fe on petien roiffu*
nut fuiroamaSfa, filitetään lämpimäEä rauhalta (pitää maroa

;

fitlä filffi pataa fultelaan. SlluStana täytetään pehmeätä miEa*
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maatettu; palamijen moi mälttää jilittäeSjä pitämällä l)ienoa
liinaa lantaan päällä. Kun ilman liinaa jilitetään, roaabitaan
filittäjältä näppärppttä ja tottumusta.

SUifotuS laffaa, jo§ ottaa pari tippaa etiffaa joferisja.

SOI catini jnipisto ei roaifuta, ja jen tuottama tu§ta lät*
faa/fun taitetaan (äärettä roebeStä ja jalmiaftijpriiStä teljtqpn
liuotjeen ja pannaan je tipeään puittaan. Kääre mai£)be=
taan tjcti, tun je alfaa lämmitä.

ja paffutt# faabaan felmille ji=
len, että roalfea nimitortti pannaan fprjittäin lajin päälle. 3o§
toriin märi on pljtätäinen turoaSja tuin tobellijuubeSfa, on laji
pu|ba§ ja jelmä. ©e mäti, jota on toriin ja toriin tuman
mäliHä, on puoli lajin pafjuutta.

2Scft tääftecnä. QcräS ulfomaalainen, tieteellinen ai
fafauslet)ti antaa feuraaroia neumoja meben fägttämifeStä muu=
tamiSja tapaufjiSja.

duumaan meteen taitettu ja pujcrrettu ppet)inliina, furt=
fumätää jairaStaroan lapfen taulaan fäärittnnä, tuottaa fjelpo-
tuSta muutaman tunnin tuluttua.

i|Suf)baS pi)pl)inliina tairoutetaan fajaan, ufeampaan ter=
taan, (ostetaan tuumaan meteen, pujerretoan äffiä ja pannaan
fille päätä, mi§jä Rennot omat ärtpneet ja päätä järtee.
©e fjelpoittaa melfein aina £>eti päänjärfpä.

©amantaijen menettelen matfanput)i§tuffen (toliiti) fuf)=
teen on huomattu maifuttaman mailan |ammä§tettäroän nope=
a§ti.

ti mitään etjtäije niin futfelaan roerenpatfauSta feuljfon
t)in, faulatuleljbuSta tai reumatismia eli listiä, luin tuuma roefi,
jota täytetään jairauben altaeSja.

Sämpöijen roeben juominen finänfä, noin puolta tuntia
ennen (emolle menoa -iltafin, on erinomaijen tjpmä feino pois-

SEietä{ä 10



lamaan ummetusta ja pehmittämään toroaa matfaa, fittä tuuma
ntefi rauhoittaa matfaa ja futatuSetimiä. Slun tätä menettely
tapaa jatfaa muutamia fuufaufia, ja raaifeammiSfa tapautfigfa
puoli tuntia ennen fpöntiä juo hitaasti fupittifen tuumaa mettä,
fetä noubattaa maromaifuutta ruofatajien fuhteen, paranee huono
ruuanfntatug roaifeammigfafin tapautfigfa.

iEomattinen päänfärft) I)ärDtää metfein heti, jog r»£)täaifaa
taitelee nisfaa ja jättöjä tuumatta roebettä.

Bumeu „iput)ba§to -tuin lumi,'' fanotaan,
mutta fiini ei ote perää. 2tinoa§taan filmin nähben, t)of)ta=
roan matfoifen roärinfä rouoffi, on tunta pibettp puhtaana.
stfe aftagfa on tunti ja fiitä futatettu ntefi tifaifempaa tuin
huonoin fahnoroefi. QlmaSfa tumit)iuta>
teet taiten noen, pötpn ja titaifunben, fetä roaaraltifia taubin*
fiemeniä, joita itmaSfa on.

Sohuta on 100fOOO i)enmöä Ufyti
SSutgariagfa 315
(ffrtannigfa 260
(fynbiagfa (britannt.) 224
sf3ortugatigfa 205
StrgentinoSfa 202
Söenäjältä 196
©uomeSfa 156
HapmaaSfa 153
(ISpanjagfa 150
91orjagfa 130
stäroatta4lntarigfa 91

iHangfaSfa 88
Gcngtannigfa 87
Stuotfigfa 82
SBetgiaSfa 81
2)f)bpgn)attoi§fa 80
QtatiaSfa 75
(Saffagfa7l
®anaba§fo 62
san§fa§|a 53
Sttantomaitta 47

Slraljätmeu on pteifeSti tuultu roäheneroän. iftpt roäit^
tää paitaa fatagtuSingpehtori tjr. töerg, että afiantgitoion päim-
roaStainen. (Saaret, jotta otimat merfitpt rouofien 1847, 1874
ja 1880 fartoigfa, muut f)<
että Stratjärroen raefimäärä

häirinneet meben alle. fpän otaffuu,.
niiben jäärouorien it>ait)te-riippuu

38
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lemaSta julamijeSta, jola on 2lmur»Sarjanlin meben lätjbe
SäSjä jijäjärroeSjä on paljon latoja, rannalla jäätiin
m. 1889 mellein 3 ntilj. liloa latoja; joiben arroo nouji 2 milj.
marlfaan, 865 roeneellä. SRieljiSto on uraalilaijia lajaloita ja
lirgiifiä. särroi on jtjroimmättä lotjbalta 62 V» utetr. jrjroä.
6telä Sarjan belta (roirran fuun ympärille lerääntpnpt muta)

on laSroanut 2 lilometr. roiimeijinä 50 rouonna, mailla roeji
on entistä lorleammalla.

paleltuminen- PatcttueSja roetäptpmät ro eri joiut en»
fiffi lajaan, joten paleltunut iöo on iljan roalleata. 9)luuta=

tuilla omat formenpäät itiin arat, että roerrattain roäljän tar»
roitfee tplmöä, luu jo roerifolut roetääntijroät lajaan. ©eu=
raatoa aste paleltumijeSja on roerijolujen laajentuminen. ©il»
loin paleltunut ifjo lag tutipunaijelji ja turpoaa, tuottaen piS»
täroää lipua lailla polttamaa järltjä. Soijinaan, jo§ paleltu»
nut ruumiinoja älliä lämmitetään, tuottaa je lomia tuSlia.
SiemäSti paleltuneista lotjbiSta Ijäroiää ItjUä ainaijelji tuo pii»

nottamijen ja turpoamijen taipumus jo muutaman päiroän lu=
tuttua. SJlutta ujein leStää jitä rouofilaufia jellaijiSja ruumiin»
ojiSja, jotla omat alttiina ulfoilman rooilutufjille, niini, nenä,
lorroot, poSlipäät ja jormenpäät. Paljasti paleltunut iljo on
tummonpunanen, mäljän jinertåmä ja ratoille roetäånttjmjt.

ja paleltuminen moi tapahtua lujituttiin
roäljäSjä lijlmtjtjbeSfä, joS on pafotettu ptjjijtnään liiffumatta.

atjleraSti liiffeellä ollen moi ihminen Ijijroin leStää lijl»
mää 42—45 0 (£. SHiltä ruumiinlämmön asteella elo itjmi»
jeSjä laitaa, ei ole tunnettu. @räS etemä lääfäri Siltmann
Seipäistä on (juomannut, että juopuneena lötjbehjt, joiben
ruumiinlämpö oli alentunut 25—24 0 (£. taroallijeSta 37 0

mielä mirlofimat eloon.
paleltunutta IjoibettaeSja on ennen laillea ljuomioonotet»

taroa, ettei paleltunutta Eot)taa litan älliä »lämmitetä. S?un
fauttaaltaan fqlmetttqnpt eli paleltunut ihminen löpbetään, on
Ijän nopeasti riijuttaroa ja roietäroä Itjlmään eli roiileään fjuo»
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neejeen ja peitettäroä lumella, ainoastaan nenä ja juu on jä=
tettäroä roapaafji, ellei ote lunta, fäptettäföön fptmään meteen
faStettua maatettu jifji, funneS fplmppben tuottama fanfeuS
fotoaa. ©illoin peitettäföön fplmään rouoteejeen.
leltunutta tiitutelleSja pitää Ijproin maroa, ettei loutfaa jäjeniä.
3oS paleltunut moi niellä, annettafoon Ijänelte runjaaSti aito-
tjoolijuomia. 9täin on meneteltäroä jifji, funneS lääfäri
paifalle.

feitetään pofjjoifeSja iftuotfisfa tahroin.
Supa fuuluu oleman niin pleinen, että je on ojatji farfoitta*
nut jieltä oifean tahroin juonnin, pudistetaan
tjproin, juuret ja multa poistetaan tarfaSti ja roorret fuiroate=
taan uuniSja. juomaa roalmiStetaan äimän jämällä lailla tuin
teetä. SMttäeSjä pannaan Ijiufan taiteelta jefaan. ©ainoista
roarjiSta moi feittää fafji tai tolme fertaa; enjimmäijellä fer=
raita tuutuu jaaroau marjien antaeSja liian mä=
femän maun. juomaan faabetaan juobeSja fermaa, mintuin
fafjroiinfin ja nautitaan joferin fanSja.

tiiaaraitit appia Samaltinen tapa fäjitellä naara mappia
filmätuomeSja on: feitetpn munan malfuainen pannaan pöfji
fitmän päälle, je föptetään fiteellä lipeetle fotjballe. 9läin jaa=
baan naarannappi nopeammin malmiStumaan.

rooiteleminen tefee jaman roaifutuffen.
tbljplamput uulaifetuat fivtfoammin, jos roeitjen--

tärjetlinen juolaa pannaan öljpjäiliöön.

Kittiä, porsliinia, marmoria, alabasteria, lafia p. m
marten. 100 ojaa tuoretta fajeiinia jefoitetaan lajittifeen lipeä-
fuolaroettä (natron). ©eoSta hierotaan jifji, funneS fiitä fpn=
tpp läpi!uuttaroa tapainen taifina, jota jäilpp pitfän
aitaa.



fitljutin. Dn |uomattu, että fjienoffi jau»
lettua ta|roia tarmitfee puolta mä|emmän tuin farfeaffi pie»
nennettpä. morttelisfa eli |affuri§fa |afataon fa|mipa«
mut jienoffi jau|offi, tarmitfee niitä roaan noin roiibeS ofa fiitä,
mitä farfeaffi jau|ettuna pitää fäpttää. fumminfin tulee
fa|roi i|an p|tä |proää.

farfoittaa farmista faiffi roa|ingoltifet |pön»
teifet. s?un niitä alfaa näpttäptpä, |uu|botaan faSmit tarfoin
terroamebellä.

SWrtrjo a fcittncSfä moi fääStää foferia. so§ 420
gr. fo|ti marjoja pannaan '/, gr. faticpli|appoa, tarmitaan
maan 210 gr. foferia ja fpltti fefä me|u fäilproät fumminfin
p|tä |proin, tuin jo§ foferia olift fäptettp fama määrä tuin
marjojafin. ©iten on pääStp mpöSfin liiasta mafeubeSta, jota
monen mielestä on roaStenmielinen. @alicpli|appo fefoitetaan
foferiroeteen, jota faabetaan fplttiin juuri mä|ää ennen fen
roalmiStumiSto.

SÖJtfä firjattifuuS on laVfiUc ja uuotifoUc fopi-
ft»aa?

SCifaifeSfa lapfuubeSfa laSfetaan perustus i|mifen |enfi=
fette Ee£)itr»lfeHe. Stifaa mpöben näföpitri laajenee ja fotjoaa,
mutta fe ei ulota rajojanfa pii fen fetjän, jota jo lapfuubeSta
onj tuttetin fuunniteltu. Sapfen fieluetämä on moimafaS ja
malpaS. ©e on laajempi tuin pleenfä otaffutaan. so§ luon»
taifia taipumuffia ajoi§fa roiljelee ja Ejoitaa, antamat ne mpö»
lemmin runfaan fabon. SJlutta, ellei |oito tule aifananfa,
moi fiemen fui|tua ja maaperä muuttua |ebetmättömäffi.
stuinfa roaifea, melfein ma|boton, on mpö|emmin forjata, mitä
atuSfa taimiin tpöbään, tiebetään lufemattomiSta tofifeifoiSta.

SRutta npEgään eletään faitfiatla EoE)iferoa§fa fiireesfä*
ÄernaaSti tafjbottaifiin auttaa montafin |proää afiaa; roaan
f että on aitaa! $a fitä poitfi on tutin tottunut elämään mi§»

Sictpiä.
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fiert periaatteiben mutaan, joiben rautaijista fouriSta ei ole
niintään helppo irtautua. Sun päiroäfauben on työSfennellyt
määrättyjen faaroojen mutaan, maatii luonto roirfiStyStä, jota
etjitään jeuruSteluSta ja burneista. saibe on ainoastaan muu»
tamilia hengijen fehityfjen oppaana, fitlä jen tarmetta on ani»
harrooiSja ihmijiSjä h)erätetti) jilloin, fun aitaa oli fyllin ja
lapjen jieluSja tyhjää tilaa ja fylroölte hebelmälliStä maa»
perää.

SlinoaStaan lapjt moi nauttia elämästä foto olennollaan,
futaan ei moi niin täybeltijeSti roairouttaa jteluanja näfemi»
jen ja tnntemijen riemnit)in tuin lapjt. 3° tumminfin, eiföfjän
liene määrin rajoittaa tätä roattaaroaa tnnne»elämää ainoaS=
taan lapjnnben itään, ©itähän olift jyytä puhtaitten tuntei»
ben teettämistä miljellö, ja faSroattaa niistä moimafaSta puuta,
jonta runfo olijt, ei ainoastaan huffuman miehen tuli f>enfi=
jeSjä häbäSjä, maan je tyrni, joitta ympärille elämä faSroat-
taiji roifjreitä offia ja elämän onnen tuttia. (Sillä elämän
puljtauS ja fauneuS on onnen perustus ja elämän täytcläijyy»
ben läljbe. Sen lapjena on ammentanut put)tauben ja taune»
nben lähteestä, fen nuoruubcn roaihteleroat tunteet on raittiina
jäilyttänyt, hän moi elämältä paljon hqutää toircoa.

parhain opas jtäSfä fuljteeSja on firjallijuuS. Suutta ai»
noaStaan fatffein paras firjallijuuS on tapfiHe tyllin hynwä.
Syliähän tämä itfe ajiaSja tunnuStetaanfin, mutta fäytännöSjä
noubatetaan toista menettelytapaa. SJhmbottomia ja rumia
tumia annetaan lasten tatjeltamiffi, huonoja, tömpelöjä runon»
pätfiä ulfoa labeltamafji, ajattelematta, että tällainen emäs
elämän taipaleelle annettuna painaa föyhyyben leiman toto l)ä=
nen raaStaijeen fjengifeen elämäänjä. Sapfelle pitäiji antaa ai»
noaStaan jellaiSta, mitä aifaitjmifeltefin on fyllitji tjymää.
Xaibe et ole lasten taibetta ja aifuiSten taibetta. s£aibe on
räteistä faifille. ©itiä taiteilija luo jijällijeStä patoSta aat»
teenfa fellaifeen muotoon, että fe faiffiin ifymiftin raaifuttaa. $a
fun jotu ihminen on niin juuri ja jalo aatteiSjaan, että foto
il)miSfunnan pitää häntä fuunnella, fillbin on hän juuri tai»
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teitija. SJiutta, fun jofu firjoittaa raaan roiSjitte it)miSjoufotte,
jittoin pitää tapjia roarjelta jiitä firjattijuubeSta.

tpitääfö antaa taSten tufea faiffea jitä firjattijuutta, mitä
me itje pibämme ractraottijuuteuamme tuntea?

@i juinEaan. Stntafaamme tapjitte ainoastaan fettaifia
taibeteoffia, joita tapfi itjaStufjetta tufee ja fuuutetee. @ttei
£)än aifaijeSja tapjuubeSja faiffea raietä tuettaeSja Eäfittäifi,
niin jetraiää je mpötjemmin, otten fiten aina rifoS lät»be eri fe=
tjitpSaSteitta. ©abut ja feiffaitut oraat raätttämättömiä tapjen
railtfaalle mietifuraituffette. ©amoin tuin ne fuuturaat fanjo=
jen tapjuuteen, fuuturaat ne funfin pfjitpijen tapjenifään.
paljon tjproiä jiemeniä onfaan 3- SopettuS firtfaaSta jieluStaan
firottanut taSten jpbämiin. Sforoafuorinen mahtaa je jpbän otta,
jota ei raietä roantjauafm muiStaiji niitä riemuja, jotta mielen
raattajiraat SBätSfärin fertomufjia enjifertaa lufieSja. SJleitlä
ei ote petfoa jiitä, että lapjet liian paljon jaijiraat fertomufjia
tufea, jiitä anfara foututpö panee jitte at)taat rajat ja ujeint"
mat rcantjemmat roarjeleroat tapjiaan huoletlijeSti huonoja fit=
joja tulemasta. SJtutta tarfinfaan roatroominen ei raoi paljon
hpöbpttää, ettei faSraatuS ote raoinut poistaa halua huonoon ja
rumaan, pitemmin raoi anfara rajoitus fiitjoittaa utetiaijuutta,
jotta je loputta fefjittpp tjatufji. SEämän raoiji fufin ijä ja äiti
paraiten roätttää antamatta täpben tuottamufjen nuorufaijetle
ja faSroaraatte tptötte, pStäroänä jetittäen Reille luonnon juuria
jalaijuufjia ja roä£)itetten, roaroraaijetta fäbettä jiirtäeu ne roer=
hot, jotta teferoät tuonnottijet ajiat jataperäififji ja utetiaijuutta
fiitjoittaraifji. ©illoin ei nuorijon tarraitjiji huutoa ajatu!fiS=
jaan fpjpmpfjiä, joitain jofean jattumon fautta jaijiraat armot"
toman raaStaufjen jitloin, fun oraat ilman tufea ja juojaa tun=
temattomien tuonnonraoimain raatlaSja.

9)l;tä rcaarallijia luin fjuonot firjat, oraat ferapet noroet»
lit ja romaanit, joita raarjinfin nuoret tptöt juuretta mietitä*
tulta tuferaat. foSfa janomatet)tiemme noraettit ufeimmiten
tuota teroeätä tietä feuraoraat, niin nuorijo ja roantjemmatfin
oraat oppineet pitämään niitä turoattifina ja maarattomina-
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Stiiben jijältönä on aina {jpmeenrcarjoSja fiigtelemä ja juonit»
telema pari, jota lopulta, monen jännittämän mutfan lautta,
pääjee amiotiiton jatamaan. Dnto tummaa, jo§ nuoren, ajat»
tetemattoman tulijan mieleen tarttuiji fjalu, millä feinoitla ta»
Jjanfa, hanttia itjetleen tuollainen riitatoroeri. ©iroättjän nuo
lemeät, IjauSfat romaanit ollenfaan terro, että jitenroalmiStaifi
itjetleen elämänjä Ijauban. ka eilöf)än tällainen tirjallijuuS
ole omianja antamaan nuoren naijcn elämälle tpfyjppben lei»
man, jota etjii tppbptp§tä pintapuolifuube§ta, muobi§ta ja to=
reube§ta. ©e feroepbetlään fuolettaa ajatuSrooiman ja aattei»
ben puutteellaan jättää mielen tptjjäfji ja alttiitji huonoille mai»
fututjiUe, putjumattafaan ajant)uta§ta, jota jen lufeminen
tuottaa.

Sopimaa tivjotlijuutta nuotijolle ja lapjille moi fjanffia
jen luettelon mutaan, jonfa ©uomen 9iai§pl)bi§ti)§ on toimit»
tanut nuorijon ja la§ten firjoigta.

huutamia laåten kirjoja.
be 2tmici§, ©pban.
Söergt). SDiatfa maailman loppuun,
koulutontti.
.koitto.
Mi 94i§jinen, Spalleroifitle ilokfi l:n, 2:n, 3:§, 4:§ oja.

“»Pikku patleroijillc.
93ecter. Stummijebän jatuja.
©rimm, ©atuja.
SK. jftpbberg, ptfu ©imon jeiftailut jouluiltana.
atvroib Järnefelt, ?j3ik'ku Simon jeitfailut jouluiltana, näp»

telmä 3 näptötjegjä.
■g»jelt, SKera. ©i§fojarjo(te.
Sittieniu§, ©ojie. peniä lauluja ja leikkejä fanfafoutuja

ja lastentarhoja marten.
©olban=93rofelbt, SBennp. pieniä lauluja ja fuiuia. Sau»

ujen janat kirjoittanut @. SOlalm.
£opeliu§, 3- Sufemifia tapjille. 8 ojaa. pffu jatulirja.

/
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Sopetiui, Sbini. Sätitijen pertje ja 2;itt)ii=pejä. Dmii*
tcttu 10—16 muotijiUe.

Stibjömjen et SJtoe. Satufirja tapfide. 2:n painoi.
@rog, Stlice. i]3iffu @tja ja t)änen pitämänjä:
1 Sledpn foettetemui
Il «piftu @lja.
lieden, Qmmi. Saitenrunoja. Sinne.
Suomataijia jatuja ja tarinoita.
Kiljanber, 9t. Saiten teiffitautuja.
Sagerjtebt, 21. Satuja.

Stuu»alip|ojo:
Stinon ja Söiljon uuji fumafirja.
£mmi lapjide tjdifide.
Kuffo fertoo.
taiten pitämä,

Uuji furoafirja.
Suonio. penofaijet. I, 11.

2lj»pcf fiinien föiU)tt)S. §ebetmät tuontaan tar£a§ti, mat=
toinen tuori poiitetaan mpö§, jaetaan ojien mutaan ja roarii=
tetaan fiemenet poii. Kuoritut appetfiinit punnitaan, jama määrä
joferia feitetään, niin taitan, että je lanfamaijeiti raatuu fau*
tjaita. Stppeljiinit faabetaan tätjän tietueen ja fietjautetoan fer»
ran, jonfa jätteen feitoi faabetaan mätiin jäättömään jeuraa»
maan päimään. Sidoin faabetaan liemi poii ja feitetään je
afeafji jiirapifji, jota faabetaan appetjiinien pääde tajipurftiin.

Suude foptetään tarfaSti roatjapapcria ja fetto.

Sfärpäfet Ijäumiumt I)cti !un pirifoitetaan taateri=
marjaötjpä lattialle ja feinitle niitjin joigfa färpäjiä
runjaaiti on. Keino on pfjinfertainen, Ijatpa jo auttaa. Saa=
ferimarjaötjpn tjaju on fitä paitfi mietuija, joten feino on fai=
fin puolin fäptännöttinen.

Slictfliä. 12
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Omenoita moi luotia fäteroimmin jiten, että ne het*
fefji pistetään tuumaan meteen, kuoren rooi jittoin nyppiä
pois hentona lettona.

fcräämmcn. SuuttaroaSti omat
monet huomanneet fuinta tinnut, joita tjäfiSjä jäilytetään/ujein
fituroat ja fuoteroat. ©nurin jyy tähän on jopimaton ruofa,
fittä piftutinnut elämät hyönteijittä. Dn tumminfin otemaSja
jettaiSta rarointoainetta, jota faifin puolin torroaa hyönteisten
puutteen häffitintujen raroinnoSja. ©itä moi täyttää faiftina
rouobenaifoina ja tinnut fyöroät fitä hatutta. ©ältaiSta rämin*
toainetta oroat muurahaifen munat, tftäitä pitää ferätä puo*
tiroätiStä fefätuuta etotuun loppuun. Stifaifempaan teroäöttä
on muurat)ai§pejiSjä juuria, noin 3V 2 tiuj- pituijia, roatfoifia
toteroita, joista fehittyy jiiroettijiä muurahaistoiraita ja naa*
raita, jotta muniroat haroin pieniä, pyöreitä, läpifuultaroia
munia, joista fyntyy jiiroettömiätyömuurahaifia. häistä mu*
niSta fehittyy roät)itellen pieniä, roatfoifia, fuuttaroia touffia,
jotta täyfitaSrouiftffi päästyään fehrääroät ympärilleen jaman*
rcärijen roalfoijen, pitfäffään, fettomaijen, noin fah‘oen linjan
pituijen foteron ja näitä täytetään linnun raroinnotji ja jano*
taan muurahaijenmunifji. SRuurahaifet hoitamat niitä juurim*
matta huotettijuubella. kylmättä ja jateijetta ilmatta muura*
haijet roieroät ne jyroätte pejöän taiffa fantoon, jonta ympä*
viite pejä on rafennettu, mutta fauniilla ilmatta ne tunnetaan
airoan pejän pinnalle lämmön tjaubottaroatji. SOtutta ihan au*
ringonpaiSteeSjo fuirouroat ja fuihturcat munat pian. ©ifjt
muurahaijet fiireimmän fautta fontaroat munat jyroemmätle
pejään, joS fepiltä jefoittamatta päättimmäinen*terroS jiirre*
tään pois. Quuri tätä hpönteijen roaiStoa ihmijet oroät täyt*
täneet hyioäfjeen.

Sturintoijena päiroänä noin f tl. 11 oamupäiroättä ttt. 6
illatta teroitetaan tajaijette paifatle, pefän lähelle roalfoinen ta*
Jana auringonroatoon. ©yrjät fäännetään noin 5-6 cm e*
royijeltä. Ääänteefeen peitetään telproiä ja fjarouja, joten jyn*
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tpp roarjoinen raita, kulmat liinnitetään nuppineuloitta, Slpt
otetaan puSfi ja pannaan tumput läteen, rcäännetään pefän
päättimmäijet lerrolfet poi§, fiffi lunneS munia tulee nälproiin.
Ste pnnä jolu määrä muuratjaifia pistetään puSfiin ja laabe=
taan leSlette talanaa ja teroitetään. SDiutta lerääminen pefäStä
on tet)täroä roilletään, muuten munat tjäraiäraät muurat)ai§*
pefän fifään. .fpeti fun lalanatle on puSfin fifättö teraitettp,
allaroat lantaa njtunia roarjoifeen fprjään. Qo§
roaan penfa§ tai puu rcarjoStaa tatanaa, pprliroät ne faifin
molomin talanalta pois. Kun EeSfettä on laitti lannettu, tään*
netään talanan fqrjät ptö§, otetaan tetjbet pois ja roebetään
puhtaat munat puSfiin, jota fäitptetään EeSfiSfä tai tällipöntöSfå,
etteiroät munat pääfe titiStvjrnään. Kotiin tuttua pannaan pu§=
fin fifättö tjiufan tämmitettpnn uuniin, joSfa muuratjaifet tuo*
(eroat, ©itiä raätittä pitää munia ufein fetoittaa ja tatfoa, et=
teiroät ne pääfe palamaan. Uunista otettua teroitetään ne tjar»
maalle paperitte, joSfa ne jäätjtproät ja tallaamat tarttumasta
toifiinfa. Sopatta ne pudistetaan ja latfotaan, ettei pitjlaa
ote jouloSfa, fittä fitä töptpp jolaifeSfa muurat)ai§pefä§fa- 9lpt
niitä moi läpttää linnun ruualfi, mutta ne eiroät roielä fäitp
taimen pti. Sle pitää roielä lerran luiroattaa roaroroaSti. Silitä
enemmän ne fäitpttätoät atluperäifen lettertäroän roärinfä fitä
parempia ne oraat, ©ettaifina ne fäitproät ufeita rouofia, joS
ei niitä pääfe pilaamaan loSteuS eilä loit. tällainen terää*
niinen otifi lefänailana EjrjrDä ration anfiotätjbe monelle.

dkvantumitt immen metju pgfäijttää roerenrouobon.
Väinön oraat englantitaifet oppineet lafferitaifitta ja gululaifilta
@telä=3tfrilan fobaSfa. SBarfinlin on pelargonian juuri te=
t)ota§.

Slutufo titjcnn» ett matåfrt afutnau: 93etflia§fa 206
tjenlitöä netiölitometriltä, @ngtanni§fa 120, staalia§fa 110.5,
©alfaSfa 96.7, QtänmttaSfa 79.6, ©roeitfiSfä 73.2, iftanSlaSfa
71.8, UnlatiSfa 52.2, SBenäjättä 49.9, (ssuota§fa 74.2).
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6576 metriä forfea on Kitima=9!b§jaro, Slfritan for»
tein muori, jonta harjulle jafjatainen tutfija tohtori |>onS
Sfteper on fiimennpt.

3361 tuntia tmiobeetfa auringonpaistetta on |jof)art’in
taupungisfa ©aSmaaniaSfa, fun DpforbiSfa (SnglannjSja on
maan 1158. ©aari on tjpmin terroeellinen ilmanalaltaan. pt=
man täpttää eufatpptuStuotju, jonfa janotaan parantaman jpö»
pää. ÄuolemaifuuS on maan 8.8 pr 1000 :Ita.

@iili on muutamiSja jutjteiSja Ijpöbptlinen eläin, ©e
on tppfäärmeen pat)in mitallinen, tappaa pelloilta ja puutar»
joista rottia, mppriä, matoja, tonttia, etanoita p. m. 9)ffi patja
puoli fitlä on. ©e jpö linnun munia ja pieniä linnun poifajta,
joten fe on joutunut metfämieSten roityoityin.

roitjetteSfä on huomioon olettama, ettei täp=
tetä uufia ruuffuja. ©iputi itää fpttä ja juuret teroiäraät, mutta
fun ne fotturoat laitaan mätänemät ne. ©äsjä tapaufjeSja ei
auta fefään, että ruuffua pibetään roebeSjä, fen »itää otta mnl»
taSfa pitfän aitaa. @i ottenfaan ote tyaitaffi faStetta fjpajinttia
jäällä ja fptmältä mebettä. ©e fjibaStuttaa niiben tetjitpStä,
mutta mitä pittättijempi fe on, fitä raoimattaampia fufot tu-
lemat.

päättyneitä affnuoita moi fulattoa nopeaan fiten, että
roatjmatla, tuumalta fuolaroebettä rooitetee lajeja ja tjeti jätteen
tuimaa ne.

fabUiot taimella, talroijäällä
muuttuu muutamain ihmisten tagroot märittääft punaififft jopa
fmertämifft. ©ämä ei ote ainoastaan itjon arfuutto, jppnä on
useimmiten itjon tjuono roerenfutfu, jota riippuu fiitä, että fpl»
mppS etjfäijee pienten ifjojänteibeit ia raerifotujen maitutuSta.
©emoista jpiStä omat fäbet finipunaijet. jjSaraiten täSfä ta»
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pauffeSfa auttaa fpfpmptfiSfä olemien runmiinofien hierominen
fefä termeittä tuottaman elintaman noubattaminen, fillä ilman
fitä ei hipominen mitään roaifuta. ©iten pitäifi ufein pestä
tplmällä roebellä ja hieroa farfeaHa ppphfeellä. tärfeintä on
fpöbä hflioöä, rooimafaSta tuofaa, ahfcraan olla liitteellä ja
faraiSta ruumista EplmiHe lääneillä ja huuhtomifeUa, jonfa
oheSja pitää nopeaan päästä lämpimäffi hieromifella ja reip s

pailla liitteillä, omat aina pibettämät lämpiminä, fillä
joS jalat omat tplmät, tahtoo meri nousta päähän, ©rittäin
on naisten huomattuina, että ahtaat ropöt ja nauhat fefä mar=
finfin tmdiittu omat roälttämättä poiStettaroat. ©Hei fitä
tehbä, ei ebellämainituiSta parannuSfeinoiSta ole mitään apua.
lEiebämme fpllä, etteimät niittään järfcmätfään feifat ole rooineet
fureliiroiä farfoittaa, mutta foSfa npt mebotaan toifeen, phtä
tärfeään roiehättämiSominaifuuteen, niin eitöhän npt olifi jonfun
roerran onniStumifen toimoa. Kauniin ihon luulifi oleman enenis

män armoifen tuin puristettu martalo. ©itä totta?

©Hei lääfäri heti ole faataroiSfa, jota tie=
IpSti on tärfeintä IjalroauSfoljtauffiSfa, moi olla hpnnntin tär*
feätä tietää miten fairaan ful)teen on meneteltäroä funneS tää s

läti faapuu. moi olla riippuroainen monenlaista
tuubeista, joten fe roaatii erilaista täfittelpä, aina afianljaarain
mutaan. Ainoastaan lääfäri moi päättää miten fultoinfin on
tehtäroä. SuraaHifimmin ilmaantuu fiten, että fairaS
äffiä IppljiStpp fafaan. ©illoin hänen toinen puolenfa, toinen
tätcnfä ja jalfanfa omat liimaantuneet, t)än ei moi niitä liituttaa.
SRutta moihan tauti ilmetä tjiljaifemmallafin taroalla. ©ai=
raan päätä l;ummfee ' toifen [imun jäfenet omat rooimattomat
ja puhe jefaroaa.

laittein enfimmäifeffi on irroitettaroa at)baS pulu, ijan»
fittama raitista ilmaa ja fairaS afetettaroa niin, että pläruumiS
ia pää omat forotetut. jäähän töptetään fplmä tääre tai
rcielä parempi on jääpuSfi. SoS on fot)bannut roa-
fenta puolta, pannaan jääpuSfi oifeatle puolelle päätä, mutta

tietäjä. 13
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tun oitea puoli on Ijalroaantunut, pannaan je mafemmalle. ©ai*
raolle on annettama {otatin roatjaa peljmittäroää ainetta, ©un
ja nielu puljbiStettafoon ajeptiinilla, jtomatoolilla tai m. j. Qoä
faSmot omat tornin punaijet, on liyroin tärteätä pitää päätä ja
ylä ruumista toljotettuna, 'kartoin on fatjottama, että {jengi*
tyS fäy mapaaSti ja IjelpoSti.

yitaantmtcitn ptjljftiumn-in moi pestä, huorat pan*
naan fjoltällään pejujoiffoon, faabetaan lircettä päälle ja tjiu*
fan juopaa ja juubaa. ©iinä annetaan niiben liota noin 15
20 min. ©itten niitä hierotaan lipeäSjä tarfeatla roillalapulla,.
ljuutjbotaan uubeSfa fuopalipeäSjä ja lopulta lämpimäSjä me*
begjä. huorat peitetään fuiroamaan ulfoitmaan.
hoitamalta ja täyttämällä ainoastaan määrättyyn tarfoitutjeen
moi pyyffinuorat pitää niin puhtaina, ettei niistä lätjbe pahoja
merftiä putjtoijiin liinaroaatteifiin.

oenapV> a on aina jäilytettämä lafi= tai porSluniaStt*
aSja. ÄoSfa fenappia tamallifeStiyfetoitetaan etitfaan, muoboS*
tun pian miljreätä ruostetta, joS je joutuu metallin yhteyteen
SRetaltin roiljreän ruosteen myrfyllijyyS on fyllin tunnettu.

Ajntntjcupoitnfia jaa emä pitää 24 tuntia fiipienfä|fuo=
jaSja. ©itien ne roiebään lämpimään tjuoneejeen efim. teittiöön,
joSja pibetään 5—6 päimää. ©en jälteen ne rooimat olla ui*
fona tuulen juojaSja. 14 päiroän manljoina ei niitä tarroitje
erityijeSti fuojella, funi) an maan totfotaan, ettei niiben £)örtf)en*
pufu pääje täpimäräffi taStumaan. kuurna auringonpaiste moi
ne IjelpoSti tappaa.

SBcilcipätnJhija. 11/*I 1/* litr. uutta faijaa, 420 gr. moita
jetä mäljän jauhoja jetoitetaan tamallijefji taifinaffi, foferta
lifätään maun mutaan. SaifinaSta leimataan pientä, ohuita
taftuja ja paistetaan.



Gmglontilrtifia leipiä. 125 gr. |ienolfi palattuja man*
telia, 125 gr. |ienoa foleria, 125 gr jau|oja ja 75 gr. moita,
|iu!an fitruunan fuoren raapetta, 1 lolonainen ja 2 munan rus*
luaiSta fefoitetaan taifinalfi, josta muoboStetaan pieniä, pit*
lätfäitä fallujia. 91e pannaan moibellutle pellille, moibetlaan
munanruSluaijeHa ja paistetaan uuniSfa tajaijeSfa luumuubeSfa.

i b
Slatn ? aatiffoa IplmäStä fcitetpStä |aueSta. ’/ 2 litr.

feitettpä lataa |alataai; |ienolfi luin riijirppnit. 160 gr. tuo*
retta moita ja louratlinen jau|oja läriStctään,fii|en feloitetaan
1/4 litr. maitoa. £ämä jeoS leitetään a|leroan lämmenneitä*
eSfä ja laabetaan jää|tpmåän. palattu lala, |iulan juolaa ja
3' munanruSfuaiSta, ptji terrallaan, feloitetaan joulloen ja
roiimelji neljä roaa|bolfi rootlattua matluaiSta. 9h)t laabetaan
jeoS rooibeltuun muottiin, jofa pannaan lie|umalla roebeltä täp*
tettppn uuninpannuun, lo|tuullijen tuumaan uuniin, paiste*
taan noin 1/s tuntia kastele leitetään moista ja jau|oiSta,
jotta läriStetään pannusta, jatlexaan lihaliemellä tai tuumalla
roebetlä. 1 munaruSluainen ja 4 lufilalliSta termaa miSpataan
faStitemaljaan, jo|on lie|uma laStile pannusta laabetaan a|*
terään roiSpattaeSja. (Suolaa/ joferia, |iulan fäprijiä tai jen
puutteesta teelujilallinen etiftaa pannaan mauSteilji. säStä
laatitoSta jpö 6—7 |enlilöä.

lO6 gr. moita, 106 gr. joferia, 2 munaa,
240 gr. perunajau|oja, 6 tufifalliSta lermaa, teelufilcllinen
lirroenjarroenjuolaa. Seirooljet muoboStetaan pienellä muotilla
ja pistellään |proin, ennen uuniinpanoa.

SKRufahutuS ja jeumuS faitaan |uoucc3fa ei ole
tarpeetonta lomeutta, fanoo Sepben, fe on mälttämätöntä. So*
muuteen tuntuu fatffi mitä joltain lailta moi leroentää fairaan
mieltä ja tei)bä l)änen otonfa niin |uolealji luin fuinlin. 9Jlu*
tarouuteen luutuu |auSfaSti laluStetttu roaloija, juuri, ilmataS
luone, jo|on ei mitään melu luulu. SBä|ämataijinfin moi |p*
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mtjpbellään ja fjeltättä fjuotenpiboltaan tefjbä moatimattoman
tupanfa mietjättämäffi olinpaifaffi fairaatle.

(Eiebämmctjän, että pmpäriStö maifuttaa itfe funfin mie=
liataan ja marfinfin fairaan. ®i fiiS ole ptjfonteteroää miltoi=
fet roärit {juoneen feinäpapereiSfa on. SrtmmuuS tetee mielen
ftjnfäffi, liian räifeät ja firjaroat tjermoStutfaroat, tcfemät rau*
tjattomatfi ja ärtpifäffi. i)3araiten fopimat roaaleat, miebot roä=
rit, maaleanpunainen, fininen ja roitjertämä. Seinäpaperien
tunnottaan eiraät faa olla monimuttaifia, juuri tumaifia, joita
■fairaan ftlmät rooifircat tuSfattifiSti felitellä ja miclifuroituffel*
taan luobo niistä pelättimiä. pienet, ijtfintertaifet furoiot omat
rautjaltifimpia, niin fjpmin feinäpapereiSfa fnin affuna* ja omi*
merljoiSfofin, joS merioja tatjbotaan fairaStjuoneeSfa färjttää,
fillä matot, liinat ja roertjot omat omianfa teräämään pölrjä
ja litaa.

SairaS, jota päiroätaubet rouoteellanfa mafaa, on pafoi=
tcttu totjrjStämään ljuoneenfa feiniä. Siffi olift tärfeätä faabafeinille tumia, jotfa roiefjättäifirDät filmää ja mieltä. -Jle omat
ripuStettamat niin, että fairaS moi ne tjelpoSti, fofonaifuubeS=
faan näljbä ja roailjbettoma joutuu ajan fuluttua, jotta niistä
jatfuroaSti riittäifi IjnuSfuutta fairaaUe. (Sairaan juoneesta ei
pitäifi foSfaan tuttia puuttua. GcräS fnuluifa lääfäri on jano»
nut, että ne fuuluroat ptjtu fjpmin fairaan parannuSfetnoitjin
tuin lääffeetfin. fairaS moi fietää rcaljmaa fuffain tuof=
fna moi täpttää tuoffuamattomia tuttia. SoS leifattuja tuttia
ja fuffuroiljfoia tatjbotaan roebeSfä fäitpttää, on roefi ufein
muutettama ja futat mpöSfin, fitlä pian ne alfaroat tjajuta
patjalta. 3linaifeSti moi tjuoneeSfa fäitpttää rnuffufaSmia. SRe
tcrääroät ilmasta epäterroeellistä Ijiilitjappoa ja fjuofuroat ilmaa
putjbiStaroaa tjappoa.

Sairaan ympärillä pitää lemoltifuuS mallita. §änen
jjuoneeSfaan ja tätjeifppbeSföän ei pibä fuiSfailla, maan putjetla
felroäSti ja ääneen, fillä muuten l)än epäilee itjeStänfä ja fjä=
nen tiloStanfa puhuttaman.


