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kohteleminen työn aikana on melkein tyhjentämätön aine-, Mä jokaista
hewosta täytyy kohdella omalla lamallaan. Joka kerta kuin kelpo

knski »valjastaa uuden hewosen waunujen eteen, nim hän huomaa, että se »vaatii
erityistä kohtelutapaa. Sentähden ei tässä woidakaau käsitellä kaikkia yksityiskohtia,
waan ainoastaan huomautetaan, että kuskin aina niin pian kuin mahdollista tulee
koettaa oppia tuntemaan hewostensa luonteen eli temperamentin sekä niitten työkywyn
ja omituisuudet. Kuskin tulee sitten tietää, kuinka kussakin tapauksessa on
parhaiten menettcleminen. Omituisuuksien parissa hänen toisinaan täytyy tnlla toimeen,
mutta hänen täytyy pitää huolta saadakseen ne pois hewosesta mitä pikemmin.
Aleensa hänelle tässä huomautetaan muutamia yleisiä sääntöjä, joita tulee ottaa
huomioon hewosta käyttäissä. Kuskin tulee ajaes-saan aina ottaa kaksi asiaa huo-
mioon; ensiksi ottaa waari itsestään ja niistä henkilöistä, jotka mahdollisesti istuwai
waunuissa taikka matkustamat tiellä, toiseksi: hemosisia. Kun sanotaan ensiksi itses-
tään j. n, e,, niin se on siitä syystä, että olemme oikeutetut malttamaan, että kun
ainoastaan woidaan tewentää kuormaa taikka tehdä se hemoselle mukamammaksi saat-
tamalla itsensä taikka muita »vaaraan, silloin eläin-suojelus harrastus on huonosti
onnistunut. Kun on walittawa, kumpaako tulee säästää hemostaan »vaiko yksityistä
henkilöä waiwautumisesta, niin ei pidä annellakaan pitää henkilöä, ihmistä, eläintä
parempana. Löytyy kuitenkin monia tapauksia, joissa eläinten työn helpottaminen on
paikallaan, ja joista ei ole mahinkoa, »vaan pikemmin hyötyä ihmisille, ja etenkin
hemosten omistajille; sillä ei ole maikea ymmärtää, että hemonen, jota ei ylellisesti
rasiteta, jota yleensä hymin kohdellaan, ei ainoastaan kestä kaumempaa aikaa, ei
tule niin nopeasti kaakiksi kuin se, jota ylellisellä työllä rasitetaan; mutta se tulee
myöskin sämyisämmäksi eikä niin helposti »vihaiseksi.

Waljaisiin nähden, joita hemosten ajossa käytetään, nimittäin »vaunuista j«
siloista on huomattama: Maunujen täytyy tietysti, mitä suuruuteen tulee, olla hewosen
mukaiset eli päinwastoin. Suurien waunujen edessä, joilla ajetaan raskaita kuormia,
käytettäköön ainoastaan suuria, wäkewiä hewosia. Mutta kun se on tärkeätä, että
waunut omat mitä mahdollista keweimmät samalla kuin omat »valmistetut »nitä
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parhaimmasta ja kestäwimmästä aineesta, niin olisi aina paras ostaa waunuja hy-
wistä tehtaista; muuten on tietysti waunutehtailijan asia walmistaa waunut niin
mukawiksi kuin mahdollista. Ostajan täytyy kumminkin ottaa waari, ettei etupyörät
ole liian matalat. Niitten täytyy tietysti olla takapyöriä matalammat, mutta kun
ne owat hywin matalat, niin ne suuresti lisäämät waunujen raskautta. Muun
muassa akseli kuluu tarpeellista enemmän, ja epätasaisuudet tiellä owat waikeammat
woittaa kuin jos etupyörät owat suuremmat.

Laitos, jota ei mistään waunusta saisi puuttua, waan jota hewosille ja wau-
nuissa matkustawille henkilöille suureksi haitaksi harwoin käytetään, on jarru. Tällä
ei ainoastaan alasmäkeä ajettaessa woida suuresti kewentää hewosen kuormaa, waan
myöskin kun sen tulee wetää raskasta kuormaa wastamäkeä, jossa wiimemainitussa
tapauksessa woidaan jarruttaa ja antaa hewosen lewätä muutamia hetkiä? Jarru
on myöskin yksinkertaisin ja helpoin keino onnettomuuksien waralle, kun hewonen ottaa
ajajalta wallan ja lähtee laukkaamaan.

Toinen laitos, jota myöskin Hywin harwoin käytetään, on hewo ssu ojuri.
Tämän laitoksen, johon on järjestetty teräspontimia, ja joka on asetettu wetonuo-
rain ja rahkeitten yhtymäpaikkaan, tarkoituksena on olla kimmoawana wälittäjänä
hewosen ja waunujen wälillä. Kun nämät owat liikkeelle pantawat, niin ei hewosen
tarwitse tähän käyttää kaikkea woimaansa, ja rankien paino eläimen ruumista was-
taan, kun wetohihnat piukottuwat, ei ole niin kiwistäwää eläimelle, joka siitä syystä
tulee wähemmin taiftuwaiseksi peräytymään, kun kuorma on raskas. Etenkin nuorille
hewosille, joilla on wielä wähän ajettu, käytettäköön hewossuojuria; sillä tämän kautta
on wähemmän waaraa sen wituritsi tulemisesta; wähemftikin weto jännittää hewos-
suojuria, ja kun hewonen huomaa pääsewänsä woitolle, niin se tulee taipuwammaksi
käyttämään kowempaa woimaa, tuin silloin, knn se raskaan kuorman tähden ei huo-
maa mitään tulosta ponnistuksestaan, ennenkuin se on hywin suureksi tullut. Sitä-
paitsi hewossuojuri suojelee hewosta täräyksiltä, joita se saisi lapoihinsa wetäessään
waunua epätasaisella tiellä, ja sen lisäksi se wielä suojelee siloja. Hewosajureita
löytyy monenlaisia, eiwätkä ne maksa paljon.
< Mitä siloihin tulee, niin ne tietysti tehtäköön paraimmista aineista — halwat silat
woiwat harwoin olla kestäwät; sillä se on huonoa taloutta, kun panee henkensä ja
jäsenensä waaraan, säästääkseen muutamia markkoja. Mutta ei se wielä riitä, että
silat owat hywästä aineesta; niitä täytyy myös hywin hoitaa, puhdistaa ja raswata,
sillä muussa tapauksessa paraskin nahka tulee pian kelwottomaksi. Tässäkin suhteessa



Tämän pienen kirjan perusteeksi on käytetty Lehtori Goldschmidtin ,Möpen-
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Kuwa 1. Hywin Valjastetut ja oikein ajetut ajoneuwot.



on paljon parannusta matkaansaatawa; tarwitsemme
ainoastaan mennä kadulle nähdäksemme, kuinka harwi-
naista se on, että kuskit ftitäwät silat sellaisessa kun-
nossa, kuin niitten wälttämättä tulee olla, säilyttääkseen
osaksi niitten kestäwyyttä ja osaksi «orjuutta, jonka
puutteessa ne, waikka olisiwat tehdyt kuinka hywm ta-
hansa, tulemat kidutuskoneiksi hewoselle. Kieltämättä on
yhtä tärkeää pitää siitä huolta, että ränget mukaa n-
tuwat oikealla tawalla hewosen ruumii-
seenpa tässä suhteeessa tapaa warsin paljonlaiminlyön-
tiä kuskien puolelta, waikka on tosin myönnettäwä, etta
monissa tapauksissa on satulamaakarin wika, kun hän
on laittanut ränget sellaisiksi, että on mahdoton saada
niitä oikein sopimaan. Etenkin kaari saa wäärän mno-
don, kun se tawallisesti on melkein soikea (Kuwa 2),
jotawastoin sen siihen ruumiin osaan nähden, johon se
sijoitetaan, tulee olla paljon leweämpi alhaalta kuin
ylhäältä eikä saa olla warsin säännöllinen (Kuwa 3),
josta tulee Vakuutetuksi, kun katselee hewosta etupuo-
lelta. Se ei myöskään ole harwinaista, etta renkaat,
joihin aisain etupäät kiinnitetään, owat warsin liian
alhaalla. Tämä on useinkin wikana rankien purista-
misessa. Kuten tunnettu käytetään hywin paljon nor-
jalaisia räntiä ja walkkia. Täten on tosin saawutettu
se etu, että samoja rankia saattaa käyttää usealle he-
woselle; mutta tämä etu tuskin woittaa näitten rankien
puutteet. Näistä paraiten tehdytkään eiwät sowellu la-
pojen liikunnon mukaan, waan käywät suoraan al-
haalta alaspäin, jonka kautta wetowoiman oikean läh-
tökohdan määrääminen tulee waikeaksi; tähän tulee
wielä lisäksi, ettei ränget ajaessa milloinkaan pysy
paikoillaan, waan owat aina kahnaawassa liikkeessä, ja Kuwa 3.
jos lawan kärki on laiha, taikka jos rankien alla ei ole walkkia, niin ei se aino-
astaan tule hewoselle kiusalliseksi, waan myöskin, kuten usein tapahtuu, waikuttaa



lyötlämiä, tällaisia rankia tahdotaan käyttää, niin ame-
rikkalainen malli on hywin suosittawa, ja näitä on wiime
aikoina alettu hywin paljon käyttää Kristianiassa työajoissa.

Rankien täytyy sopia hywin hewosen olkapäähän, ne
ei saa alhaalta kaulan Ympäri olla liian laweat eikä liian
ahtaat, niitten täytyy myöskin olla sopiwan pitkät, niin että
käsi leweydeltään mahtuu rankien ja hewosen kurkun wäliin.

Kun annetaan walmistaa uusia- rankia, niin satula-
maakarin wälttämättömästi täytyn ottaa mitta siitä hewo-
sesta, jolle ne tehdään. Mitan täytyt, ottaa pituudesta ja
leweydestä keskeltä räukiä (Kuwa 3), Jollei löydy wanhaa
mallia, niin oietaan kolmas mitta hewosen kaulan ympäri
siltä kohdalta, johon rankien yläosa tulee sioitetuksi. Muuten
silain täytyy kaikkialta, missä ne sattu-
mat hewosen ruumiiseen, olla pehmeitä ja kimmoamia, niin

etteiwät likistä nahkaa. Samoin täytyy rankien-
kin olla hywin täytetyt ja owat tarwittaissa
uudestaan täytettäwät, etteiwät tulisi kowiksi, rin-
tabihnain ja selkähihnain täytyy
olla ai>van sileät sisäpuolelta, eikä häntäwyö saa
olla liian kaita, sen täytyy olla hywin
täytetty ja pyöreä siltä kohdalta, jossa hännän
alaosa sen peittää, Käyttämällä gummilewyjä
tahi suojushuopaa swiime mainittu ehdottomasti
parasta sekä tähän tarkoitukseen että 'myöskin

täytettyjen kaulapaitain asemasta), joka kiinnite-
tään rinta-, selkä- ja niskahihnoihin (rintasiloissa),
woidaan poistaa se kowuus, joka usein on wan-
hain silain wikana ja täten wältetään silain lyöt-
tämiä, jotka luonnollisesti tekewät työn eläimille
warsin tuskalliseksi, ja paljon enemmän, kuin
useimmat luulewat, owat syynä siihen, että hewoset

iulewat wikureiksi. Sellaisiakin paikkoja, joita silat owat lyöttäneet, mutta on huomattu,
ennenkuin suurempia haawoja on ilmestynyt, woidaan auttaa käyttämällä suojushuopaa.



Selwää on, että silain täytyy olla niin tehdyt, että eri hihnoja »voidaan helposti pi-
dentää tahi lyhentää, siitä huomautetaan tässä wain sentähden, että usein jonkun ajan
kuluttua solkia ei enään woida awata — joka on siitä seurauksena, että puhdistamista
ja woitelemista sekä niistä johtuwaa silain irroittamista niin suuresti laiminlyödään.

Kysymys, tuleeko silmälappuja käyttää wai eikö, on samanlainen kuin monet
muut — siihen ei woi ehdottomasti »vastata eli toisin sanoen: on tapauksia, jolloin
niitä wälttämättömästi tulee käyttää, toisia taasen, jolloin niitä ei tule olla, — woi-
taisiin sanoa: löytyy hewosia, joilla ei koskaan pidä käyttää silmälappuja, toisia
taasen, joita ei pidä ajaa ilman niitä.

Jos kysytään, mitä hyötyä silmälapuista on, niin wastataan, että ne estäwät
hewosta näkemästä sellaista, jota ei saa nähdä, senkautta ettei se woi katsella siivuille
eikä taaksepäin. Tällä on todellisuudessa paljon suurempi merkitys, kuin moni luulee;
sillä silmälappujen kautta hewonen ei tule ainoastaan lewollisemmaksi, waan myöskin
jos hewosta, joka on wähän hermostunut, ajetaan toisen kanssa parissa, jota toisi-
naan täytyy ruoskalla kehoittaa, niin edellämainittu, jos se on ilman silmälappuja,
peljästyy kuskin pienimmistäkin liikkeistä.

Kun tawallisesti n. k. ~jalot" hewoset owat taipuwaisia hermostumiseen, ja
tällaisia hewosia säännöllisesti käytetään herraswaunujen edessä, niin on huonosti
pidetty huolta waunuissa istuwien ja matkalla olewien henkilöitten turwallisuudesta,
jos silmälappujen käyttäminen laiminlyödään tällaisten bewosten suitsissa.

Mutta kun silmälaput owat pakkokeinoja, niin niitä tulee wälttää kaikissa
muissa tapauksissa, s. o. kun hewonen on niin lewollinen luonteeltaan, ettei se pel-
jästy kohdatessaan jotakin tawattomampaa, taikka kun sen wetämä kuorma on niin
raskas, ettei ole waaraa hewosen Mustumisesta, Raitiotiehewosilla ja työhewosilla
älköön siitä syystä milloinkaan käytettäkö silmälappuja. Näitten täytyy joka tapauk-
sessa olla oikein kiinnitetyt, ei niin kowasti, että painawat silmäin päälle, eikä niin
löyhästi, että alituisesti liikkuwat niinkuin jonkunlaiset siiivet, ei liian korkealle eikä
liian matalalle, waan niin että hewosen silmä on juuri silmälapun keskikohdalla.

Toinen kohta waljaista, josta on syytä wähän puhua, owat kannatus-
ohjat. Näitä tawallisesti käytetään sellaisissakin tapauksissa, jolloin ilman niitä ei
ainoastaan saattaisi, waan myös ehdottomasti täytyisi tulla toimeen. Kannatusohjain
kautta estetään pään ja kaulan wapaat liikkeet, ja hewoselle tehdään waikeaksi käyt-
tää koko sitä woimaa, jota suurempaan kuormaan tarwitaau. Kun hewonen wetää
kuormaa, niin woidaan nähdä kuinka se kurottaa kaulaansa eteenpäin ja usein



taiwuttaa sitä hywin alaspäin; sen kautta se koettaa kewentää kuormaa, panemalla
niin suuren osan ruumiinsa painosta kuin mahdollista siihen osaan waljaista, jossa
kuorma enin painaa — rankiin tahi rintahihnaan. Ettei hemoncn sitä tee herättääk-
seen ajajassa sääliä, sen huomaamme, kun tarkastelemme henkilöä, joka »vetää rat-
taita. Hän ei knmarra ainoastaan päätään ja kanlaansa eteenpäin, waan myöskin
koko yläruumistaan, että ruumiin paino niin paljon kuin mahdollista auttaisi rattait-
ten kuljettamista. Jos wetäjä kauniilla sanoilla ja maksusta saadaan sotilaan tawoin
kulkemaan, niin saadaan nähdä, ettei kestä kauwan, ennenkuin hän alkaa komin
hikoilla, ja häntä ei luultawasti enään saa koetta uudistamaan. Jos häneltä kysy-
tään miltä tuntui wetää sillä tawalla, niin saadaan wastaukseksi, että teki kowin
kifteätä käsiwarsissa ja säärissä; sillä kun hän ei woi auttaa kuorman »vetämistä
kumartamalla yläruumista eteenpäin, niin käsiwarsi- ja sääri-lihaksien täytyi kaiken
toimittaa.

Siis täytyy ehdottomasti waatia, ettei kannatusohjia saa käyttää työhewosille,
olkoot ne minkälaiset tahansa. Niitten käyttämistä maunuhemosille ei saata kieltää,
jollei waunut ole kowin raskaat, taikka jos niissä istuu monta henkilöä. Kannatus-
ohjia ei kumminkaan saa pingottaa lyhemmiksi, kuin on tarpeellista; ne eiwät saa
wetää kuolaimia suupieliin, ja jollei hewonen saa helposti kaulaansa kääntymään,
niin niitten täytyy olla mahdollista löyhimmällä, koska pingotus »vastaisessa tapauk-
sessa saattaa waikuttaa werenkulkua hewosen päässä. Kannatus-ohjain käyttämistä
ajohemosilla on ennemmin käskettäwä kuin kiellettäwä siitä syystä, että nämat tawal-
lisesti owat niin tulisia luonteeltaan ja waatiwat niin pinkkoja ohjia, että kuskin
saattaa olla waikea niitä ohjata ilman kannatus-ohjia. Jos sen lisäksi Maunujen
edessä on sellainen hemospari, joista toinen tahtoo kulkea edellä ja »vaatii pinkompia
ohjia, josta seuraa epätasainen wetäminen, niin tämä woidaan auttaa siten, että
kiihkeämmän hewosen kannatus-ohjat jännitetään lyhemmiksi knin toisen. Parihewosten
täytyy pitää päänsä yhtä korkealla, ja se tulee mahdolliseksi kannatns-ohjia käyttä-
mällä. Dleensä nämät ohjat woiivat olla taitaman ja warowan kuskin käsissä suu-
reksi hyödyksi. Joka tapauksessa kuskin täytyy muistaa, että, kun kannatus-ohjilla
warustettu hewonen kompastuu, niin se kaatuu helpommin tuin sellainen, jolla ei
niitä ole, juuri siitä syystä, että hewosen liikuntokyky tulee rajoitetuksi, ja sen kautta
kyky muuttaa painopisteen paikkaa wähenee.

Kun matka on pitkä, ja siis on luultawa että hewonen wäsyy, niin täytyy
olla ilman kannatus-ohjia, taikka kumminkin, heti kun huomaa hewosen wäsywän



tulee ne irroittaa. Nyt ei enään ole waaraa, että hewoset saawat ajajasta woiton,
ja sitä paitsi niitten tulee saada mahdollista suurinta helpotusta työssään. Wihdoin-
kin kannatus-ohjat owat irroitettawat, kun tie on mäkistä. Mösmäessä nimittäin,
niinkuin jokaisen tulee helposti ymmärtää, bewosen kuorma tulee raskaammaksi, jollei
se saa taiwuttaa kaulaansa.

Mäkiwyöta tulee, paitsi kaupunkiwaunuissa, käyttää ainoastaan raskaitten
waunujen ohessa ja mäkistä tietä ajaessa, koska ne owat hewoselle haitaksi; mutta
ilman niitä saatetaan silloinkin olla, kun wauuuissa on jarru, jota ei milloinkaan
saa puuttua. Mäkiwöitten bewosen takaosassa kulkewa liihna ei saa olla liian kaita.

kuolaimiin näbden on waarin otettawa, ettei päittimet ole liian pingot taikka
kaidat, joita tulee käyttää ainoastaan wälttämättömästi tarwittaissa
ja kun on hywin tottunut ajaja, täyty» sopia hywin hewosen suuhun. Ne eiwät saa
olla liian kaidat eikä liian leweät, eiwät myöskään liian ohuet, taikka wetää suuta
liiaksi auki; sillä siinä tapauksessa puristus suurimmaksi osaksi kohtaa sitä osaa leu-
kaluusta, jossa ei ole bampaita, ja sitä syntyy kowa tuska. Jota helläsuisempi he-
wonen on, sitä warowaisempi tulee tässä suhteessa olla. Poskiketjut, jotka wäännetään
wasemmalta oikealle, tunnes tnlewat latteiksi, eiwät saa olla lyhemmät, kuin että
kaksi sormea mahtuu niitten »väliin. Kankien aliosa kuolaimista siihen
renkaaseen, johon suitset kiinnitetään) ei saa olla liian pitkä, ettei kankien waikutus
olisi liian kowa säännöllisesti se ei saa olla muuta kuin kaksi kertaa ylempää
daaraa pitempi. Suitsien täytyy, olematta jyteät, olla wahwasta ja täysin kelwol-
lisesta nahasta. Msisuitsien täytyy olla litteästä nahasta ja solmuttomat. Sisemmät
ristisnitset soljetaan 3 tahi 4 tuumaa pitemmiksi kuin ulommat.

Mitä silain selkään asettanuseen tulee, ajajan täytyy ensiksi otta siitä waarin,
ena bewonen sitä tebdessä seisoo hiljaa, ja toiseksi tarkoin katsoa, että kaikki hihnat
owat alwan sileät ja että vtsityiset silain osat owat niin sowitetut, ettei ne estä
bewosen liikkeitä, sen »vetäessä. Hywin tawallinen wika Norjassa on se, että ajaja,
asetettuaan silat selkääu, ei sowita niitä hewosen mukaan kiinnittämällä folkia uudes-
taan, kun nän ne on wetänyt kiinni, waikka silat ennen olisiwat olleet aiwan erisuu-
ruisella hcwosella.

Rinta hib n a a srintasiloissa*) ei sa asettaa niin alhaalle, että se estää

Täydellisyyden wuotsi kerrotaan iässä rintasiiain nialjaZtamisesta, waitka ei niitä moida
suosittaa. Tosin rmtahihna on teweämpi luin ränget ja niitä woi käyttää jokaiselle hewoselle,
mutta nämät edut häwiawät kokonaan sen kautta, että wetowoima rintasiloissa saa wäärän läh-



Watsaw yötä ei saa kiristää liian kotvaan.

etulapain liikkeitä, eikä niin Ylhäälle, että se puristaa hewosen kurkkua ja siten »vai-
keuttaa hengittämisen; kun se asetetaan »vähän lawankärjen yläpuolelle, niin se o«
soweliaalla paikalla. Jos käytetään norjalaisia räntiä, jotka soweltuwat hywin he-
woselle, niin niskahihna ja linnustin kiinnitetään siten että edestäpäin saatetaan
pistää käsi rankien ja hewosen »väliin, Ränget eiwät myöskään saa olla liian kor-
kealla eikä liian matalalla, waan niin, että jää kämmenysleweys rinnustimen ja
hewosen kurkun wälille.

Jos käytetään luokkaränkiä, niin »valjastaminen aletaan siten että ränget
asetetaan ylös-alaisin hewosen päähän, ja sitten ne käännetään oikeinpäin harjan
suuntaan, heti pään takana, missä kaula on kaidin. Tärkeintä on se että tämä
tehdään warowasti ja käyttämättä raakaa woimaa.

Satula (sitolkka) sioitetaan häppäitten alimpaan osaan, ja raksit kiinnite-
tään siten, että rahkeet ja wetohihnat tekewät suoran wiiwan. Jos kannattimet owat
liian pitkät, niin se on hywin rumaa; jos ne owat liian lyhyet — hywin tawallinen
wirhe — niin »vetohihnoissa muodostuu kulma folkien kohdalla, hewosen »vetäessä
ja satula painaa hewosen selkää, Watsawyön tulee muodostaa suoran kulman
wetohihnain kanssa.

Häntäwyötä ei saa jännittää liian p ing oksi, ja täytyy tarkoin katsoa, ettei
tule jouhia sen ja hännän aliosan »väliin.

Päälliswyö, kun kammitsa löytyy, puetetaan tämän silmukan läpi ja kiriste-
tään niin lujaan, ettei satula muuta paikkaansa.

Kammitsaa, jonka tarkoituksena on etupäässä pysähtyessä estää räntien
luisumista liiaksi eteenpäin hewosen kaulaan, ei saa pingottaa liian lyhyeksi, waan
päinwastoin niin, että woi wähän liikkua.

Häpäshihna (rintasiloissa), jonka yläosa täytyy olla tarpeeksi leweä, kiin-
nitetään häppään korkeimpaan kohtaan, winoon asentoon, ja jollei heivonen pidä
kaulaansa jotenkin korkealla, niin häftäshihnan täytyy yhdistää satulaan, ettei se
luisuisi hewosen kaulaan. Häpäshihnan »varsinaisena tarkoituksena on pitää rinta-
hihnaa oikeassa paikassaan, ja on siitä syystä »varsin »välttämätön parisiloissa, joissa

tökohdan, ja että rintahihna estää laman liikkeitä, kun se aiman kytkee rinnan. Rintasilaa tulee
siis käyttää ainoastaan silloin, jos waunut owat niin keweät, ettei hewosen tarwitse muuta kuin
juosta edellä woimaansa warsinaisesti käyttämättä, taikka poikkeustapauksissa, kun hemosella on
lyöttämiä rangista ja siloista. Joka tapauksessa kun rintasilaa käytetään, niin sen täytyy seurata
lapojen liikkeitä.



Selkäwyö pingotetaan niin, että hihna on jotenkin waakasuorassa asennossa
— matalammalla hännän alla — sekä tulee niin pitkäksi, ettei se likistä hewosta
käydessä, paitsi pitäessä wastaan alasmaissa taikka peruuttaessa.

Kun siiat on pantu hewosen selkään, niin silmät ja sieramet pyhitään kostealla
sienellä, kawiot puhdistetaan ja, jos tahdotaan, mustataan ne. Hewonen käännetään
senjälkeen takaisin hinkaloon, ja ohjat kiinnitetään kuonohihnaan asti.

Oikea waljastus (Kuwa 1) on ensimmäinen ehto siihen, että kuski luo-
tettawasti woi täyttää welwollisuutensa. Ennen waljastamista kuski tarkastaa wau-
nut sisä- ja ulkopuolelta nähdäkseen, että kaikki on oikeassa järjestyksessä ja puhdistaa
niissä mahdollisesti löytywän tomun tahi muun likaisuuden. Jollei liiterissä ole
tilaa »valjastamiseen, niin waunut wedetään ulos. Kuskinpuku, ruoska ja ohjat
tuodaan waunuihin. Senjälkeen kuski wielä tarkastaa siloja ja oikaisee wiat, jos
niitä on. Valjastaessa on seuraawa huomioon otettawa: Tallista waunujen

waunun tanko ollessaan yhdistettynä rintahihnan etuosan kanssa muussa tapauksessa
wetäisi tämän liian alas. Kun häpäshihna kumminkin wähän painaa hapftäälle,
etenkin jos se on pinkko, niin on tarkasti huomioon otettawa, että nahka on pehmeätä
siinä kohdassa, jossa se on häpyään päällä ja mieluummin »varustettu suojushuowalla.

Päittimet pingotetaan niin, että suitsinauha töin tuskin sattuu suupieleen,
jota ei saa wetää ylöspäin, sekä niin, että hewosen silmät owat silmälappujen keski-

kohdalla. Jos silmät owat ylempänä, niin hewonen woi nähdä silmälappujen ylitse,
ja siten hawaita, mitä takana tapahtuu. Tästä seuraa, että näitten tarkoitus koko-
naan syrjäytyy. Otsa hihnan tulee olla tarpeeksi pitkän. Jos se on liian pitkä,
niin ei se pidä päittimiä oikeassa paikassaan, jos se taasen on liian lyhyt, niin se
lahnaa hewosen korwia. Otsaharja wedetään esiin ja pannaan siwulle otsahihnan alle.
Niskahihna ei saa olla harjan päällä, waan se wedetään huolellisesti pois ja
järjestetään. Leuka- ja kuonohihnat pingotetaan niin löyhästi, että edellinen
riippuu leuwalla ja että jälkimäisen alle, jonka oikea paikka on tuumaa alapuolella
kamutkaswia solki ulkopuolella, saattaa pistää kaksi sormea. Liian lyhyeksi pingo-
tettu leukahihna haittaa hewosen hengitystä; kaikki raksit täytyy pistää oikeaan paik-
kaansa. Waljaista kuskin täytyy pitää erityisesti huolta suitsista, rintahihnoista ja
tankokoftpeleista, käyttämisen jälkeen huolellisesti tarkastaa niitä ja korjauttaa niihin
tulleet wiat. Zillä näistä kolmesta osasta pääasiallisesti riippuu turwallisuus ajellessa.
Tankokoppeleita ei siitä syystä saa, niinkuin monen kuskin tapa on, jättää tankoon
riippumaan, waan ne täytyy puhdistaa ja asettaa riippumaan yhdessä silain kanssa.



eteen wiedään se hewonen, jonka tulee olla wasemmalla puolella, niin että oikealla
kädellä pidetään kiinni ulkopuolisesta, jo kiinnitetystä ohjasta ja se, jonka tulee olla
oikealla puolella, samoin wasemmalla kädellä. Maunujen luo saawuttua kuski pysähtyy
tangon eteen kaswot waunuihin päin käännettyinä, antaa hewosten kääntyä ja aset-
taa ne tyynesti paikoilleen. Kun hewoset seisoivat paikoillaan tangon wieressä, niin
ensiksi tankokoppeli kiinnitetään jotenkin löyhästi ja senjälkeen sisemmät ohjat kiinni-
tetään. Wiimemainitun tulee aina tapahtua ennen, kuin wetohihnat kiinnitetään, että
ohjiin tarttumalla »voidaan heti estää, jos hewoset tahtowal kulkea eteenpäin. Jotta
saataisiin hewoset pitämään päänsä yhtä korkealla, ja että ohjat ajaessa olisiwat
juuri toistensa päällä, niin sen hewosen ristiohja, joka pitää päätänsä korkeammalla,
kiinnitetään toisen alle. Sitä ei saa kumuunkaan tehdä, jos se hewonen, joka pitää
päätänsä korkeammalla, on hywin helläsuinen, sillä siinä tapauksessa sitä aina häiritsee
toisen ohjan paino. Jos hewoset pitätvat päänsä yhtä korkealla, niin silloin talval-
lisesti Vasemmanpuoleisen hewosen oikeanpuolisella käypä ristiohja asetetaan alapuo-
lelle. TaMallisia työhewosia ei pidä koettaa saada pitämään päätänsä korkeammalla,
kuin ruumiinrakennuksensa mukaan helposti woiwat; sillä muussa tapauksessa kaulan
liikuntoa »vaikeutetaan ja sen kautta kuorman wetämistä.

Heti kun ristiohjat owat kiinnitetyt, niin kuski menee oikeanpuolisen hewosen
takapuolelle, kiinnittää sen wetohihnat ja »vasemmanpuoleisen hewosen sisemmän hih-
nan, ottaa »vaunuissa olemat käsiohjat ja kiinnittää ne oikeanpuoleiselle hewoselle.
Nyt oikeanpuoleinen tankokoppeli kiinnitetään tarpeellisen lyhyeksi, ja oikeanpuoleiset
kannatus-ohjat asetetaan sitolkan koukkuun. Senjälestä kuski menee »vasemman hewosen
puolelle, kiinnittää ulkopuoleisen »vetohihnan, yhdistää käsiohjat, panee tankokoppelin
solkeen ja kannatus-ohjat hakaansa. Vetohihnoilla tulee olla 1) oikea suunta ja
2) sowelias pituus. Suunta, joka tosin riippuu ajoneuwojen laadusta eikä kuski
siis woi sitä muuttaa, ei saa olla liian miisto eteenpäin ja ylöspäin; on muistet-
talva, ettei hewosen »vetäessään tule nostaa, ivaan lykätä kuormaa eteenpäin. Veto-
wiiwalla, s. o. sillä wiiwalla, joka ajatellaan lähtemän kuorman painopisteestä siihen
pisteeseen (lamassa), johon »voima — heivosen lykkäys — »vaikuttaa, täytyy olla
jotenkin sama suunta kuin se, johon kuormaa »vedetään. Vetohihnojen tulee kuitenkin
olla mäbän »vinossa, sillä sen kautta helpotetaan suuressa määrässä »vaunujen nos-
tamista epätasaisuuksien yli. Vetohihnojen oikeaan kiinnitykseen nähden etupyörät
eimät saa olla liian matalat.

Vetohihnoilla tulee, kuten mainittiin, olla sowelias pituus. Näitten tulee olla
jotenkin pitkät työhewosilla, etteiwät närnät tulisi liiaksi estetyiksi liikkeissään.



Waunuhewosille ne täytyy tehdä jotenkin lyhyiksi, etenkin kaupungissa ajettaessa, kun
kuskin muussa tapauksessa un hywin waikea äkkiä kääntää siivulle päin, jos tie on
ahdas ja ahdinko suuri. Jos waunuhewosilla on erillainen luonne, niin on edullista
kiinnittää wilkkaamman wetohihnat yhtä läfteä pitemmiksi, hitaamman yhtä läpeä
lyhemmiksi. Paitsi että wiimemainittu täten tulee enemmän eteenpäin waljaissa ja
pakotetaan wähän enemniän wetämään, tulisempi hewonen tulee suitsien »vaikutuksen
kautta wähän estetyksi ja säästetyksi. Tankokopftelien tulee kiinnittää hewoset tankoon,
mutta eiwät saa estäwäisesti waikuttaa hewosen liikkeisiin. Liian lyhyet tankokoppelit
waikuttawat sen, että hewonen etupäässä wetää ulommaisella lawallaan ja siitä saat-
taa seurata se, että hewonen ~ulkonee"; liian pitkät taukokoppelit taasen tuottawat
sen epäkohdan, että hewosen käynti tulee horjuwaksi ja epäwarmaksi käännöksissä,
Työhewosten tankokoftpelit olkoot siitä syystä niin pitkät, ettei hewonen liiallisesti
tule estetyksi siwuliikkeissään, s. o. sen tulee »voida liikkua wähän siwulle päin heti
muuttamatta tangon (»vaunujen) suuntaa. Waunuhewosten tankokoppelien sitäivas-
toin täytyy kaupungissa ajettaessa olla jotenkin lyhyet, että ne helpottaisiwat kään-
nöksiä ja pyörähdyksiä, kun tankokoppelit ja wetohihnat owat lyhyiksi jännitetyt, ja
kuskin »vallassa täytyy olla, kun tarive »vaatii, äkkiä »voida muuttaa »vaunujen suun-
taa, Warmaankaan ei se ole hewosille mukawaa, mutta sitä ei woi auttaa. Maan-
tiellä ajettaessa tankokoppelit täytyy kiinnittää yhtä tai kahta läpeä pitemmäksi kuin
kaupungissa ajettaessa.

Waununtanko ei saa kohota liian korkealle eikä riippua liian matalalla.
Edellisessä tapauksessa se sattuu hewosen päähän, kun ajetaan jonkun tiellä olewan
sywänteen yli, ja jälkimmäisessä tapauksessa hetvoselle tulee tarpeeton taakka kan-
nettawaksi.

Heivosten täytyy olla niin »valjastetut, että ne muodostawat suoran wiiwan.
Risti ohjat kiinnitetään tästä syystä niin, että päät owat suoraan eteenpäin,
ja että kaikki neljä ohjasta toimii samalla tatvalla. Jos ristiohjat kiinnitetään niin,
että hewosen pää kääntyy ulospäin, niin se näyttää rumalta ja estää hewosen liik-
keitä eteenpäin, Hywin edullista on pujettaa ristiohjat luusta tai metallista tehdyn
renkaan läpi, jonka kautta ne paremmin pysyivät yhdessä eiwätkä niin helposti se-
kaannu. Jos hewonen tahtoo kääntää päätänsä sisä- tai ulkopuolelle, niin sen paik-
kaa täytyy usein muuttaa, s, o. sen täytyy »valjastaa milloin oikealle milloin taasen
»vasemmalle puolelle. Dhtäläisyyden »vuoksi mainittakoon, että hewosten haijain sa-
masta syystä täytyy kallistua samalle puolelle, tawallisesti oikealle.



Waljastaissa kuskin täytyy olla puettuna tallinuttuunssa ja käyttää suurta esi-
liinaa edessään, ettei hän likaisi kuskipukuaan.

Heti kun waljastus on toimitettu, niin kuski wielä kerran luo katsahduksen
kaikkeen woidakseen oikaista wian, jos jotakin olisi unohtunut, sen jälkeen hän riisuu
yltänsä esiliinan ja tallinutun sekä pukeutuu kuskipukuun ja ottaa hansikkaat käteensä.
Senjälkeen hän ottaa wasempaan käteensä suitset, joiden jo ennakolta täytyy olla
tarkoin asetetut, nousee oikean kätensä awulla kuskituolille '.wasemmalta puolelta,
pistää ohjain pään jalkainsa wäliin ja istuu niitten päälle, sekä ottaa heti, näin
istuimelle noustuaan, oikeaan käteensä ruoskan, joka on pystyssä tupessaan.

Riisuminen tapahtuu päinwastaisessa järjestyksessä, siis: 1 Kannatus-ohjat
otetaan utolkan koukuista. 2 Käsi- ja ristiohjat hellitetään. 3 Waunukoppelit ir-
roitetaan, 4 Vetohihnat irroitetaan waunuista ja pannaan hewosten selkään. 5 Tan-
kokoppelit riisutaan pois kokonaan ja pistetään folkiinsa. 6 Hewoset wiedttän waro-
waisesti toistensa ohi.

Tilain riisuminen tapahtuu päinwastaisessa järjestyksessä kuin niitten
selkään asettaminen; hewonen asetetaan takaperin hinkaloonsa. Ränkisiloja käytettäessä
se tapahtuu seuraawalla tawalla) leukahihna irroitetaan, ulkopuoleinen ohja pääste-
tään kuolaimista, päittimet otetaan päästä, häntäwyö hellitetään, mäki- ja watsawyöt
awataan, ränget nostetaan oikealla kädellä ja wedetään sitten molemmilla käsillä
kaulan kaidinpaan osaan, käännetään siinä ylös-alaisin sekä otetaan warowaisesti
hewosen pään yli, hewonen käännetään oikeinpäin hinkaloonsa, jonka jälkeen silat
ripustetaan sen takapuolelle, siksi kunnes ne wiedään silahuoneeseen.

Kuskin tulee pitää sen sääntönään, että hän puhdis.taa heti
ka v itämisen jälkeen; sillä ensiksikään se ei sowellu hywään tallijärjestykseen,
että ne owat likaisina liiterissä, mutta wieläpä ne pahenewatkin eiwätkä ole heti
walmiit käytettäwiksi, kun kuski saa waljastamiskäskyn.

Hewosten ajaminen, itse ajamistaito, ei kuulu tähän lyhyiseen esitykseen;
ainoastaan muutamia sanoja liitetään kuskin asennosta kuskituolilla, kun
se yleensä on hywin wirheellinen ja ruma: eteenpäin kallistuma, selkä kaarewa, käfi-
warret siwuilta kauwaksi ulospäin tai weltosti riippuwassa asennossa, polwet ylös-
päin ja jalat eritawalla asetetut. Monella on kauniit hewoset ja muhkeat waunut,
mutta kokonaisuudessaan tämä ei näytä miltään, kun kuski istuu, käyttääkseni ete-
wän hewosmiehen lausetta, niinkuin palowartija pukilla.



Kuwa 6. Wciärin waljastetut M wirheetlisesti ajetut ajoneumot.

I Niskahihna on liiaksi taaksepäin. 2 Otsahihna on liian pitkä ja riippuu

liiaksi alaspäin. 3 Silmälaput owat liian helposti kiinnitetyt. 4 Kuonohihna on
liian pitkä. 5 Tanko on liian matalalla. 6 Leukahihna on liian pitkä. 7 a Kan-
natus-ohjat liian lyhyet. 7 b Kannatus-ohjat liian pitkät. 8 Kaari liian suuri.
9 Kammitsa liian pitkä. 10 Rahje liian pitkä. 11 Sitolkka on liiaksi eteenpäin
eikä tarpeellisen lujasti kiinnitetty. 12 Häntäwyö on liian pitkä. 13 Wetohihnan
kannatin liian lyhyt. 14 Vetohihnat liian pitkät. 15 Tankokoppeli ei ole tar-
peeksi lujassa. N> Suitsien ja ruoskan asento wäärä, kun ainoastaan wasen ohja
on »vaikuttamassa, ja ruoska häiritsee wasemmanpuoleista hewosta, joka yksin
wetää waunuja. 17 Kuskin asento ja ryhti wirheellinen.



Kuskin paikka on keskellä kuskituolia, jos hän isiuu siinä yksin, muussa tapa-
uksessa oikealla puolella, ja hänen tulee istua korkealla eteenpäin kaltewalla tyynyllä.
Jollei sellaista ole, niin hänen täytyy hewosloimista laatia itselleen kaltewan istui-
men. Kuskin tulee istua selkä suorana olematta kankea ja pää pystyssä, hartiat
hywin taaksepäin ja yhtä korkealla, käsiwarret wähän ruumiiseen nojautuen yläosal-
taan ja muodostaen jotenkin tylsän kulman käsiwarsien alaosan kanssa, joiden tulee
nojautua watsaa wastaan lkun hän ei aja „

englantilaisella tawalla") wäbän alas-
päin taiwutettuma; käsien tulee olla edessä ulkopuoli ylöspäin yhtä kaukana eteen-
päin ja pari tuumaa toisistaan, sääret suoraan eteenpäin, polwet, kamapäät ja
warpaat hywin kiinni toisissaan. Jos omitstaja itse ajaa hewosia, ja kuski istuu
»vieressä tai takana, niin hän istuu äsken mainitussa asennossa, ainoastaan sillä
eroituksella, että käsiwarret owat ristissä rinnan päällä. Kun kuski on wirkansa
toimituksessa kuskituolilla, niin hän ei saa kääntää silmiänsä pois hewosista ja tiestä,
eikä polttaa tupakkia, wielä »vähemmin syödä, ei puhua kenenkään kanssa tahi tur-
haan läiskiä ruoskalla, hän ei saa terwehtiä, warsinkaan lakkiansa nostaa. Seisoessaan
paikoillaan tyhjällä waunulla tai ajaessaan sellaista, hänen tulee terwebtiä tuttuja,
ylhäisempiä benkiloitä asettamalla oikean kätensä suoraan ylöspäin rinnan oikealle
puolelle kämmenen leweyden kaulan alapuolelle, niin että ruoska tulee waakasuoraan
asentoon sekä käsiwarn siwulle, Samalla tawalla hän terwehtii herraswäkeään heidän
waunuihin noustessa ja niistä poistuessa, taikka kuunuellessaan jotakin määräystä.
Myöskin odottaessaan herraswäkeään hänen tulee ryhdikkäästi istua kuskiftukilla;
wasen käsi pitää suitsia samaten kuin ajaessa, eiwätkä ne saa riippua weltosti alas-
päin, oikeassa kädessä on ruoska noin 4 tuumaa käoensijan yläpuolella wähän
eteenpäin kallellaan oikeaa reittä wastaan. Kuski ei milloinkaan saa ajaa ilman
hansikkaita.

Wielä muutamia sanoja ajamisesta: 1 Tallista siihen paikkaan, josta kuski
ottaa ajelemaan lähtijät, sekä takaisin tallin luo hänen täytyy ajaa käwelyä, sama-
ten myöskin kaupungissa tyhjillä »vaunuilla ajettaessa. Hänen tulee myöskin ajaa
sellaiseen paikkaan, että herraswäki mukawasti jalkineitaan likaamatta woiwat nousta
wauuuihin ja niistä pois.

2 Kuski ei milloinkaan saa ajaa niin kowaa kuin ~hihnat
ja »valjaat kestäwät". Hienompienkaan »vaunujen edessä hewoset eiwät saa
liian »vapaasti raivata — se ei ole kaunista, ja siitä seuraa usein onnettomuuksia.
Tätä sääntöä tulee noudattaa etenkin tvilkasliikkeisillä kaduilla ja teillä ajettaessa;



mutta kun kulku on aiwan esteetönkin, niin liika uopeutta on lvältettämä. Kuormi-
tetun työwaunun edessä oleman hewosen tulee juosta ainoastaan hössöä, ja jos
kuorma on raskas ainoastaan käwelyä. Jota enemmän sitä sääntöä noudatetaan,
ettei ajeta liian komaa, sitä kauwemmin hewonen kestää, sitä enemmän se woi päi-
wän kuluessa tehdä työtä rasittumatta, ja sitä helpommin »vältetään jäsenten waliin-
goittumista Dlösmäkeä täytyy, jos mahdollista, ajaa käyden.

3 Toista waunua wastaau tullessa käännytään oikealle; obiajaminen tapahtuu
wasemmalta puolelta, joten edellä ajaja kääntyy oikealle. lalkamiehiä »varoitetaan
huutamalla ~warokaa"! Wilkasliikkeisillä kaduilla tulee ajaa niin paljon kuin mah-
dollista oikealla puolella. Poikkikatuja kulkiessa, kun käännytään toiselle kadulle,
bemosia täytyy pidättää. Katuojien ja muiden kaduilla ja teillä olewien sywennyksien
yli ajetaan aina hiljaa ja wiistoon suuntaan, että töyssäys olisi mahdollista pienin;
tämä on waarin otettawa sekä matkustajain ctiä »vaunujen tähden, joiden wieterit
muussa tapauksessa saamat »vikoja ja »vieläpä »voimat katketa.

4 E.i saa milloinkaan ajaa löyhillä ohjilla, ei edes maantiellä
kulkiessa, missä kulku on mapaa. Kuskin täytyy aina ~pitää bcmoset »vallassaan",
niin että bän, jos jotakin tulee eteen, heti »voi »vähentää maubtia tai pysähtyä, hä-
nen tädtyy, jos beivoset peljästyivät perässä ajajaa tai ratsastajaa, heti »voida hillitä
niitä. Tämä ei milloinkaan »voi tapahtua louhilla ohjilla, josta syystä yewoset
usein vwat lähteneet laukkaamaan.

5 Jos hewosten nopeampaa kulkua hiljennetään, niin sen täytyy tapahtua
»vähitellen. 10—12 askelta siitä paikasta, jossa Maunujen tulee pysähtyä, wä-
hennetään mauhtia, jonka jälestä 2 —3 miimmeistä askelta ajetaan kämelyä, ennen-
kuin pysähdytään. Jos on pvsähdyttämä portin, omen tai muun sellaisen eteen, niin
silloin seisantetaan siten, että astin on sisäänkäytämän keskikohdalla. Monet knskit
luulemat toimittamansa jotakin erinomaista, kun he äkkiä seisauttawat hewoset no-
peimmassa rawissa. Tämä o»: kumminkin suuri Mika; sillä ensiksikin se on hywin
epämiellyttämää Maunuissa istujille ja hewona »vahingoittamaa, ja sm lisäksi silat
ja »vaunut »voimat mennä rikki.

<i Jos »vaunujen tulee odottaa jonkun portin edessä, niin kuski ei saa, sitten-
kuin herraswäki on Maunuista poistunut, seisahtua sen eteen, maan hänen tulee
kääntyä ja odottaa jonknn matkan päässä, ettei estäisi toisia portin kautta kulkemasta
tai sen luo ajamasta.



7 Ruoskaa, joka mälttämättömästi täytyy olla jokaisella kuskilla, ei saa
w äärin käyttää, waan sitä on säännöllisesti käytettäwä ainoastaan pieneksi
muistutukseksi hewosille tai toiselle niistä? Siinä tapauksessa tehdään oikealla ran-
teella pieni äkkinäinen kierros oikealle tai »vasemmalle ja ruoskaa käytetään niin, että
lyönti alhaalta ylöspäin kohtaa hewosen lapaluuta. Tästä syystä ei woida suo-
sittaa pitkiä nuorattomia ajoraippoja, ei myöskään saa nuoraa kietoa Warren ympäri,
sillä siinä tapauksessa ruoska ei ole kunnossa samassa silmänräpäyksessä kuin sitä
tarwitaan, Jos ruoskaa käytetään rankaisuwälineenä, niin sen tulee tapahtua le-
wollisesti ja siten, että tarkasti katsotaan, mihin lyönti sattuu. Rangaistuksen
tulee seurata heti rikoksen jälkeen; —- sillä jos hewosta rankaisee sopi-
mattomalla ajalla, niin ei se laisinkaan ymmärrä, minkätähden sitä rangaistaan, ja
sitä tulee pian mahdottomaksi pitää kurissa.

Jos hewonen pelkää jotakin, niin rankaiseminen on ehdottomasti byljät-
täwä — kohdatessaan toiste samallaista, se wasta oikein peljästyy. Rauhoittaman
puhelun kautta ja, jos hewonen on peljästynyt jotakin esinettä, antamalla sen katsella
tätä esinettä wähän lähempää, saawutetaan parempi tulos kuin rangaistuksella.

Hywin tawallista on nähdä knskin rankaisewan kompastelevaa hewosta, eikä
kuski silloin tawallisesti tyydy yhteen ruoskan lyöntiin, waan lyö lyömistään tuota
onnetonta eläintä. Saattaa olla tapauksia, jolloin on oikein rangaista komftastelewaa
hewosta, nimittäin jos hewonen ~käy torkkuen" siinä tapauksessa yksi hvwä lyönti
riittää sitä herättämään. Mutta tawallisesti kompasteleminen seuraa hewosen Mäsy-
myksestä ja silloin on paras keino estää sen uudistumista wauhdin hiljentäminen ja
antaminen hewosen käydä jonkun matkan. Hywin kuwaawa on se, että kompastelema
hewonen saa rangaistuksen ruoskanlyönnit, kun näillä sitä wastoin, jos oikeus
kaikkialla olisi hallitsewa tässä maailmassa, tulisi olla päinwastainen suunta; sillä
kun kompastelema hewonen on kaatumaisillaan, niin ei tämä useinkaan tapahdu siitä
syystä, että hewonen on unelias ja wäsynyt, waan sentähden että kuski on nukku-
maisillaan tai kääntää silmänsä j'a ajatuksensa karikkeen muuhun

hewoseen. Ei kukaan woi sille mitään, että hän on wäsynyt ja uninen,
mutta kun niin on asian laita, niin silloin ei pidä mennä kuskipukille hewosia ohjaa-
maan, eikä missään tapauksessa antaa oman uneliaisuuden seurauksien niitä kohdata.
Melkein aina, kun on huono keli, se on kuskin syy, jos hewonen kaatuu, — joko
hän on ajanut liian kowaa, niin että hän waiwoin tai ei ollenkaan ole woinut estää
kompastelemaa hewosta kaatumasta tai hän on ajanut liian löyhillä ohjilla.



Ruoskan suhteen täytyy wielä lisätä, että sitä täytyy pitää hiljaa eikä sitä saa, kuten
jo aikaisemmin mainittiin, turhan päiten läiskiä; tätä on wältettäwä siitä syystä,
ettei säikähytettäisi toisten ajoneumojen edessä olemia hewosia.

Talwiaikana, tai kun ilma on kylmää ja kosteaa, niin kuskipukille tulee ottaa
ulmenpantuja, lämpimiä peitteitä, jotka lyhemmän seisahduksen aikana yhteenpantuina
heitetääu hewostcn munaseutujen yli, koska ihon äkkinäinen kylmettyminen tässä pai-
kassa helposti saattaa tuottaa wieläpä hywin waarallisia kylmettymistauteja, ja pi-
remmän seisahduksen aikana ne lewitetään koko ruumiin uli. Ensin mainitrm kuski
woi hnmin helposti toimittaa lähtemättä knskipukilta, ja toimittaakseen jälkimmäisen
hänen ei tarwitse muuta kuin silmänräpäykseksi lähteä sieltä. Kuskipukilta woi sitten
wetää peitteet pois, kääriä ne yhteen ja panna ne paikoilleen muutamassa silmänrä-
päyksessä. Näitä peitteitä, jotka ulkona käytettyinä usein tulewat märjiksi tai ainakin
kosteiksi, ei saa kotiin tultua panna hewosten selkään, jotka silloin tarwitsewat läm-
pimän ja kuiwan peitteen. Paras olisi silloin, kun täytyy pitemmän ajan odottaa,
antaa hewosten käwellä, mutta tämä ei käy laatuun kaupungissa. Peitteen pitäminen
seljassa ajettaessa on wähemmin edullista. Silloin on melkein mahdoton malttaa
hewosten hikoamista, ja jos ne sitten joutumat hetkeksi seisomaan, niin ne belposti
wilustuwat, kun peitteet, jotka omat tulleet kosteiksi eläimellisestä höyrystä, »vaikut-
tamat jäähdyttämäisesti lämmittämisen siasta. Etenkin täytyy makawasti maroittaa
pienien mettä pitämien peitteitten käyttämistä mastaan, joita usein nähdään bemosilla.
Nämät peitteet estämät kokonaan höyryämisen, samalla kun ne waikuttawat koman
hikoamisen, ja tästä seuraa, ettei hiki pääse pois hewosen ruumiista, maan jää siihen
jääkylmänä kosteutena. Jokainen moi hymin ymmärtää, ettei tämä Moi olla hewo-
selle hyödyllistä ja mieleistä. Kun maunuhemosia käytetään sellaiseen ajoon kaupun-
gissa, jolloin ne enemmän joutumat seisomaan kuin liikkumaan, niinkuin esim. ostok-
silla oltaessa, niin hewosille saattaa olla hyödyllistä, ja jos on kylinä, että filain
alla on sitä warten »valmistettu ohut peite.

On hymä juottaa hemosta työn aikana ei kumminkaan liian usein, ja samalla
on myöskin warottawa, ettei se juo liian paljon yhtaikaa, eikä liian kiimaasti, sekä
ettei mesi ole liian kylmää. Jos hewonen on juonut liian paljon mettä — joka
woi tapahtua, waikka sitä mieluummiu on wältettäwä — niin ei saa antaa sen juosta
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liian loivaa taikka ylellisesti ponnistaa woimiansa heti juottamisen jälkeen, jolloin
wedellä kowin täytetty mahalaukku sellaisissa tapauksissa helposti woi haljeta.

Ibtä warowainen täytyy olla heti hewosen syömisen jälkeen, jonka usein täytyy
tapahtua työn keskeytymisen aitana, 3opiwinta on juottaa hewosta joko juuri ennen
syömistä, taikka sen parhaillaan syödessä. Syömisen jälkeen sitä ei pidä juottaa,
ennenkuin noin neljän tunnin kuluttua. Jos sitä ennen juotetaan, warsinkin runsaan
aterian jälkeen (aamulla, päiwällä tai illalla), niin ruuan sulatus keskeytyy, eikä
ruoka siinä tapauksessa tee oikein hywää waikutusta.

Kun bewonen ajon jälkeen on »viety talliin, niin se hierotaan oljilla kuiwaksi;
jos se on kowin hikinen, niin pahin hiki ensin poistetaan puisella hikiweitsellä. Kun

se on kuiwattu lwwin kuiwaksi, niin se peitetään, jos on kylmä, lämpimällä peitteellä.
Nilkkakarwat puhdistetaan, sittenkuin lika on kuiwanut, hieromalla niitä oljilla. Jos
nilkkakarwat tahdotaan pestä puhtaiksi, niin tehtäköön se niin perusteellisesti, ja mie-
luummin lämpimällä wedellä, että wesi lopuksi on warsin kirkasta, jonka jälkeen ne
huolellisesti kuiwataan.
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