
Teurastuksesta.
Tunteeko eläin kuolemanpelkoa?

.lättiläisaskelln on teuraBtuBkvBvmvs edistynyt maas-
-Bamme viime aikoina. Silvan rakennetaan kaupunkeinimme
miljoonia M2kB2via teurastamoja, toinen toetaan upeampia.
Tampereella, Viipurissa niitä on jo valmiina, j.
n. e,, lukuunottamatta pääkaupungin parisen miljoonaa
makBavaa laitoBta, niitä paraikaa rakennetaan.
tuBpakk«a koetetaan saada kaikkialle, vaBtukBiBta ja väike-
ukBiBta kuolimatta. itBe teuraBtuBtakin toimitetaan jo
ainakin 08ak8i noudattamalla voimala olevia aBetukBia
melko yleisesti.

?unaBena lankana kautta kaikkien teuraBtamojen kul-
kee räikeä välinpitämättömvvB eläinten kuolemanpelon Bun-
teen, nuolimatta Biitä, että tällä Beikalla on Buuri
Bekä moraalinen että talouäellinen kuin mvöB terveväelli-
nen merkit^kBenBä.

karkotan Bitä epäkoktaa, ettei vliäeBBäkään teuraBta-
moBBa ole otettu nuomioon niitä varovaiBuuBkeinoja, joiden
avulla eläinten kuljettaminen teur2BtuBN2lleinin kävisi nel-
pomm2kBi Bekä itBe teuraBtUB tuottaiBi eläimille väliemmin
kuolemankammoa ja -pelkoa. l>lvt laanataan ja KiBkotaan
eläimet jvB jonkinmoisia pakkokeinoilla nalleiliin, joiBta
keitä vastaan joennen teuraBtettujen eläinten vereBtä
ja uloBtukBiBta svntvvä katku, ja itBe tainnuttaminen ja teu-
raBtuB toimitetaan na!leiBBa, joiBBa permannoilla viruu jou-
kuttain kuoleman KanBBa kamppailevia onnett«muuBtovereita,
KiikeiBBä roikkuu nvlettvjä ruumiita.

3uomen rlläin3uojeluBvkäiBtvkBen puolelta on näiden
epäkontain poiBtamiBekBi ja ajan vaatimuksia vahaavien
kuljetus- ja t2innutuBt2pojen 2ik2anBaamisekBi puntevaBti



taizteltu, mutta tuloksitta — sillä ne, joilla valta on, ja
niiden sekä koti- että ulkomaalaiset kätyrit ja neuvonanta-
jat ovat sitä mieltä, että eläimet eivät tunne kuolemanpel-
koa, joten kaikki nuo varokeinot ovat tumia M vain kuluja
kvsvviä.

Olkootpa neidän mielipiteensä mitä laatua taliansa ja
luulkootpa lie vain, etteivät eläimet, jos teurastamot pide-
tään puntain», tunne kuolemanpelkoa ja kärsi sitä tunties-
saan, meidän mielipiteemme ovat erilaiset, ne ovat aivan
päinvastaiset, Billä me emme konsanaan luovu jo lapsuuden
kokemuksen todistamasta mielipiteestämme, että eläin tun-
tee kuolemankauhua. Likö jo omituinen mölinä, alileuvan
tutiseminen, naliassa ilmestyvät silmäterien laa-
jeneminen osoita, että eläin on selvillä asiasta, joka koskee
sen olemassaolemisen lopettamista. Kuka rievosmies ei olisi
kuomannut ajukkinsa outoja katseita, sen kummallisia päris-
telemisiä sivuuttaessaan paikan, jossa verta on vuodatettu!
Emmekö olisi nänneet millä innolla ja päättäväisyydellä
lammas Ivö etujalkojansa maakan ja kaapii niillä kun se
tuntee ja tiuomaa teurastajan sitä lärienevän. pitkälle
taapäin ajassa, kuin muistini kantaa, muistan savolaisten,
nämäläisten maininneen, että eläin pelkää tuoreen veren
najua.

Epäilemättä pelkää eläin kuolemaa. Lainaan tähän
Pariisin teurastamon johtajan, hra Herbquin'in tietorikkaasta
teoksesta muutamia esimerkkiä, joiden avulla hän tahtoo
saada todistetuksi, että kuolemanpelko kokonaan lamauttaa
eläimen toiminta- ja puolustushalun ja kyvyn.

kaupungissa raivosi kerran
vesikannu koirissa, jonka jolidosta annettiin määräys, että
koirat olivat tapettavat. Maikki kiinnisaadut koirat suljettiin
tvnjään makasiiniin, jossa kaksi rautapäisillä nuijilla varus-
tettua miestä toimi pyöveleinä. Koiraa lyötiin siilien paik-
kaan, jossa pääkalloluu muodostuu kuonoksi, Vliden iskun
seuraus oli kuolemaa tuottava.

Oli opettavaista, vaikka sangen säälittävää, tutkijana
tarkastaa koirain menettelyä kun ne näkivät toverin toisensa
jälkeen kaatuvan ankarasta nuijan iskusta. Aniliarva koetti
paeta pvöveliään, ne seisoivat kaikki kannat riipuksissa tui-
jottaen eteensä. seisoivat niin liikkumattomina, että
toisia täytyi työntämällä työntää tieltä pois, jotta saataisiin
lyötävä vuorostaan esille. Oli kuin ne olisivat olleet kuol-
leita. 'lasta tulin päätökseen, että koirat olivat kauhusta



jäkmettvneet, lamautuneet, kaivatut. Vakautuakßeni päätök-
-Beßtäni pißtin muutamia koina neulalla ikoon. Pißton Beu-
raukßena ali tußkin näkyvä nvkävß ikoßßa. katkoin Bitten
kokeitani erääßßä Bikateurgßtamoßßa. I'utkimukßieni tuioß
oli 82M3. Kuolemanpelko oli eläiminä niin Buuri, että ne
lamautuivat toigten Kggtueßßa".

?ivvin Belviä kuolemanpelon oireita oBoittavat mvöBkin
lievoBet. llräB ratBuväen upBeeri, joka otti 08aa Buuriin

Ia kourin ja Vionoillen luona
BoclaBBa 1871) keltoo miten lievo-

-Bet KuulaBateeBBa BUsunvoittoiBaBti nimuivat ja miten pelko
aikaanBai vaanclon vuotoa BieraimiBta.

taiBtelun jglkeen koottiin kentillä BikinBokin
juokBevat lievoBet er33lle aukeelle talkaBtettavikBi.

Kvkenem3ttöm3t, luvultaan 500 kpl., mZälättiin ammut-
tavikBi. Ben KomennuBkunnan p32llikökBi, jonka
oBgkBi tuli nevoBten ampuminen, oli minulla tilaiBuuB tekclä
navaintojani. Kun oli manöotonta kuopata nevoBet, määrä-
-Bin ne aBetettavikBi nveinin erään Bvv2n
teen reunalle takapuoli jvrk3nteeBeen päin, niin että kun
kuula takaapäin Buunnattuna Battui päänän, niin nevonen
putoBi jvrkänteeBeen.

Itämän kaunean toimitukBen KeBtäeBBä Kuom3B>n Bel.
väBti, että nevoBet livvin tieBivgt, mikä keitä oäotti. teidän
BurunvoittoiBa PälBkvmiBenBä liikutii Bvcläntäni. ViiBaiBBa
Bilm>BBä näki kuoleman kaunun leiman, eläinten kupeet
vänBivät ja ruumiB nikoili tavalla, joka BuureBti ewBi työn

ja liialleen raB>tukBen BvnnvttämäBtä nik«ilemiBeBta. Vä-
liemmin kaavoitetut Baatiin Buurella vaivalla 38etetuik8i jvr-
kanteen reunalle, ne potkivat, tavoittelivat mieliiä kampail-
laan purrakBeen Bekä vapiBivat KovgBti kauliUBta. tieBivät
kuoleman oäottavan keitä jyrkänteen reunalla.

Omin Bilmin olen moneBti näknvt, että KevoBet, jotka
aivan kuivina talutettiin teuraBtuBkuoneen ovelle, teuraBtuB-
- tuotuina ja tattarien rvkclvttvä niitä KiinniBitomaan,
viiden kuuäen minuutin KulueBBa peittyivät valkoBeen vaak-
toon. Bärkevää ali niiäen B>lmiBtä lukea Bitä Bielun
tuBkaa, mitä ne tunBivat tattarien niiäen päitä vääntäeBBä,
ja tvlBän linkkuveitBen enBi kertaa viiltäeBBä kaulanakkaa
rikki. I3n ole toiBtaiBekBi voinut loppuun aBti Beurata on-
nettomien ukrien kankeita tuBkia enkä Banoja niitä
KuvatakBeni.



Kun siis tiedämme, että eläimet pelkäävät kuolemaa,
on meidän pyhä velvollisuutemme aina ja nytkin alkavalla
teurastusajalla tehdä kaikki voitavamme, lieventääksemme
teurastuseläinten tuskia.

läBBä tancion antaa lukioille neuvoja tämän velvolli-
-Buu6en tävttämiBekBi.

T. K. F.

Teurastusasetus.
//ä«en /('e/Ha/'/ on KeiBari!liBen 3uomen

Lenaatin a!ama>Be3ta eBitvkBLBtä Buvainnut 1/14 p:nä Llo-
kuuta 1902 PietalnovlBBa vanviBtaa Beuraavan
aBetukBen.

i §.

Kotieläimiä, lukuunottamatta älköön teuraB-
- muulla tavoin kuin eläimen tainnuttaneen jälkeen

lyömällä Bitä ot3aluuta vagtaan taikka käyttämällä
teuraBtuB- tani ampumanaamaria, taikkapa laukaukBella
ampuma-aBeeBta eläimen otBaluuta tam' korvan juuren ala-
08aa vaBtaan; ollen eläimen Bilmät Billoin pidettävät tarkoin
peitettyinä.

Kotieläimen äkkiä BairaBtuttua tani muun tapaturman
konäattua toimitettakoon kuitenkin, joB 28iannaasat Bitä
vaativat, teurgBtuB muulla tavalla; ollen kuitenkin varteen-
otettava, että Bitä keinoa käytetään, joka eläimelle tuottaa
väkimmän KälBlmvkBen.

älköön toimittako muu kuin tävBikaBvanut
nenkilö.

2 §.

Ziipikarjan kyniminen Bekä muun kotieläimen nylkemi-
nen tani vlöBllpuBtaminen, ennenkuin kuolema on konäan-
nut, olkoon kielletty.

3 §.

Kotieläimen teuraBtUB on toimitettava BuljetuBB2 liuo-
neiBtoBBa. >IvB BellaiBta KuoneiBtoa ei ole BaataviBBa, mil-
loin teurgBtuBta ei toimiteta 2mmattimaiBeBti, voidaan muuta
paikkaa, joka ei ole kadulta taln viereltä tieltä näkvviBBä,
teuraBtukBeen käyttää.



?3män asetuksen rikkominen rangaistaan enintään
sadanviidenkvmmenen markan Bakolla.

Teurastuksesta,
?>lvkviBiBB2 oloiBBa on teuraBtuB välttämätön M vnä uu-

-Biutuva työ, joka oikein suoritettuna tuottaa maanviljelijöille
suuren tulon, Bamalla kuin 8e ylläpitää monilukuiBen teuraB-
- ja välikauppiaiden lauman. on KvBeeBBä

niin Mvät viimekBimainitut poiB ja muutenkin
eroaa 8e moneBBa sunteeBBa mvvtäväkBiteuraBtukBeBta.

keillä on tapana nukata Buuri 08a teuraiBta
jotenka muoäoBtuu n. 8. BvvBteulaBtuB eli joukkoteuraBtuB
Bekä KotitarpeekBi että KaupakBi vietäväkBl. 'lama aBiantila
on UBein oloBunteitten vaatima, 8il!ä kukin narkitBeva maan-
viljelijä tekee tarkat laBkelmat Biitä, monelleko
eläimelle dänellä riittää retiuja ja monelleko dan manäolli-
-BeBti jakBaa 08taa tarvittavat renuvarat. Kun lian on Biitä
Belvil!ä, montako voidaan talven yli vie6ä, on nänellä mvöB
tieäoBBa, kuinka monta on lopetettava, päätettyään, kuinka
Buuri joukko on teurgBtettava, nänellä on e6eBBä tarkka
teuraBeläinten valinta, joka riippuu tarkaBtuBkirjanpiäon an-
tamiBta tulokBiBta Bekä UBeiBta muiBta BeikoiBta. Kun näin
tieäämme vkBilöt, niin on näitä käytävä 80pivalla tavalla
linoittamaan, jotta niiBtä teuraBtettaeBBa BaataiBiin mitä par-
liain tuloB. joutuvat varBinaiBet Bvöttiläät,
kuten UBein Biat ja nuori teuraBkarja, lieti alunpitäin erikoiBia
linotUBpeliaatteita noudattaen KaBvatettavikBi, mutta aina on
pidettävä nuoli siitä, että, tulivat linat Bitte markkinoille
vietävikBi tam' kotona KävtettävikBl, ne ovat niin nvviä kuin
mandolliBta.

PoikkeuBtapaukBia on tietvBti, kuten eBim. tapaturmai.
BeBti loukkaantuneiden eläinten lopettaminen, jolloin luon-
nolliBe3ti linotUB jää tekemättä.

Kun on Baatu eläin Biinen kuntoon, että ei enää kat-
80ta kannattavan likotUBta jatkaa, määrätään teuraBtUBpäivä
ja laitetaan kaikki tarvittavat välineet kuntoon, jotta toimituB
voiBi tapalitua tävdeBBä järjeBtvkBeBBä. toivottava oliBi ett'ei
kaikkien pienempiäkin teuraBtukBia varten tarvitsi noutaa
teurastajaa muualta, vaan että joku Kotoväe3tä voiBi nämä
toimittaa.



I"euraBtuBpaikkana on kavtettävä esikoinen Buljettu nuo-
neuBto tai vaja, joBBa toimituB tapantuu, ilman että Bitä
pääBee joku toinen eläin talii 28iaton inminen näkemään.
Lnnen kaikkea on varottava etteivät aBlankäBitt2mättomat
lapBet ole Baapuvilla teuraBtettaeBB2.

Eläin on ennen veren juoksuttamista täydellisesti tain-
nutettava ja tämän voi toimittaa joko lyömällä sitä otsa-
luuta vastaan iskukirveellä, käyttämällä iskunaamaria, am-
puma-asetta tai teurastuskonetta. Varmimpana tapana on
pidettävä teurastuskoneen eli n. s. ampumakoneen käyttöä,
mutta sen oikea käsitteleminen vaatii harjaantumista. Jos
ei saada, esim. tapaturman takia, luotia osumaan oikeaan
paikkaan, niin laukausta ei seuraa tainnutus ja silloin on
pikaisesti ammuttava uudestaan tahi toisella tavalla, esim.
lyömällä tainnutettava.*

Kun eläin on tainnutettu, on kadottava, että Ben ruumiB
joutuu BellaiBeen aBentoon, että veri piBtettäeBBä eBteettömäBti
pääBee valumaan ulvB. parliaimmin virtaa veri ruumiiBta,
joB ainoÄBtaan rintapää auaBtaan jaKatkaiBtaan 3uuret veri-
-Buonet, leikkaamalla ne poikki lälieltä enBimäiBta kvlkiluu-
paria, tällöin on varottava, ettei Bvään Billä
rikkonaiBena 8e ei voi puBertaa uloB niin paljoa verta kuin
enjänä; Bamalla on kadottava, että aukko rintapääBBä tulee
niin BuurekBi, että veri vapaaBti pääBee kulkemaan, ja veri-
-Buonien Buinin manciolliBeBti kvvtvvä veri po>Btettakoon.

.lotta veri voitaviin ravinnokBi käyttää, on Bitä, Ben
aBtiaan juoBteBBa, voimakkaasti Bekotettava; tällä tavoin eB-
- makBoittuminen ja erottuu. Kun veri on
niin tvvBtin kuin man6olli3ta juoBBUt uloB, on kävtävg nvl-
KemiBpuuniin, joita pitää nvvin tärkeinä, 8il!ä nakaBBa
on Buuri 08a eläimen ninngBta. VleenBä on pyrittävä Biinen,
että zaaäaan niin envt nanka kuin Buinkin.
on, että tulee käyttää terävätä veiBtä nvlkieBBä, mutta 82-
maila on mustettava, että 80piva8ti kirveen kamaralla ja
paikoin terälläkin lvöäen pääBtään vanalla vaivalla. 08a
nvlkemiBtä on mukavin toimittaa ruumiin olle3Ba maaBBa,
mutta kupeet, Belk2puoll ja raajain vläoBat paljaBtettakoon
vaBta KinteriiBBä.

Mukavinta oliBl teurasn omiBtajalle, jollei lian nakkaa
kotona käytä, 8e lieti teulaBtuBpaikal!a, mutta uzeim-
min ei voi näin teliää, vaan on nanka Bäilvtettävä jonkun
aikaa. ?araB BäilvtvBkeino on nadan Buolaaminen; toBin

* Varovaisuuden vuoksi on parasta ottaa iskukirves teurastuspaikalle
ja pistää useampi patruuna mukaan.



Buola tulee makBamaan niukan, mutta tuntuvani parempi
ninta korvaa tämän menon. Varsin tavallinen
on kuivaaminen, mutta nanaBta Baa paremman mnnan Buo-
lattuna.

Kun nakka on poistettu, kaMaan ruumista aukaisema2n.
I"ämä on alettava silloin, kun ruumis on M22882, eBim.
rinnan aukilvönti Bekä pään KatkaiBu. VarovaBti on aukai-
-Beminen ja sitä Beuraava siBäelinten ulo8«tto toimitettava,
Billä monet oBat, kuten keunkot, ja makBa, ovat tär-
keitä ravintoaineita, kun taas toiBet, kuten suolisto ja raBva,
ovat raaka-aineita makkaran- ja BaippuanvalmiBtukBeBBa.
laitava ja tarkka teuraBtaja tuottaa paljun Buuremman tulon
teur2BtukBeBta eläimenomiBtajalle kuin nuolimaton.

3enkin takia on ruumiin pun6iBtuB varoen toimitettava,
ett'eivät likat vertai eivätkä muutenkaan likaantuiBi, 8il!ä
verinen talli likainen ruumiB «n lievin vaikea Baacla pun-
taakBi. On näet muiBtettava, ettei tule veäellä pun6iBt2a
lidoja, vaan on ne pulitaalla pukäiBtettava. Kai-
KiBBa tapaukB>BB2 on koetettava Baa6a niin pundaB lika kuin
man6olliBta, Billä BiiBtin- ja maukkaalinäköiBeBt2 likaBta 3aa-
daan Buurempi liinta kuin nuono3ti noi6etuBta.

I'euarBtukBen jälkeen tulee jättää lika jokBikin aikaa
riippumaan, jotta 8e tuuleentuiBi ja ja vaBta tämän
jälkeen on käytävä KäBikBi linan paloittelemiBeen. (I<B. »'leu-
raBeläinten ruumiin paloitteleminen").

3ikojen teuraBtuB eroaa eäe!liBeBtä pää2BiaBBa Biinä, että
Biat tulevat kaltattaviksi, jolloin on varottava, ettei varBin-
kaan aijottu ruumiiB naarmutu eikä pala. >108
on teul2Btettavana vanna karju, niin on Be, joB konta aikaa
Bitte leikattu, moneBti ei lievin
karjun pint22n, j«Bt2 Ben Bij2an voi va!miBtaa melko lievää
mänttinankaa.

pienempien eläinten teuraBtuk3eBB2 on noud2-
tettava Bamoja periaatteita kuin on eBitett)s: tuBkatun
loppu ja kaikkien jollain tavoin käytettäviksi kelpaavien
oBien tarkoituksen mukainen jotta pääBtäiBiin ta-
louäelliBeBti eäulliBeen tulokBeen.

I"äm2 talouciellinen puoli on äärettömän tärkeä, ja siinä
Bunteessa parnaitten tulosten Baavuttaminen ei riipu vain
teul2BtukBeBta ja Ben jälkeiBeBtä käsittelystä, vaan monesta
muuBtakin seikasta. Aliinpa olisi pääBtävä irti no>Bta tur-
nista ja maamienen sekä kuluttajain KuBtannukBella eläviBtä
lina- ja muiden teul23tuBtuotteilien v2littäjlBt2.

O. Tudeer.



Hevosten teurastaminen*
teuraBtaminen tapaktuu Bamojen Bääntöjen mu-

kaan kuin nautaeläinten. Kotitarpeita varten ei meillä vielä
teuraBteta montakaan nevoBta, vaan vientitavarani niitä jo
lopetetaan tukanpa vuoäeBBa.

Kaikkein e6ulllBinta on nevoBen elävänä myyminen
mieluimmin teur2Btajille, jotka toimivat e!äinBuoje!uBvlicliB-
- valvonnan alla.

T. K. F.

eli ampumakoneen
käyttäminen.

?euraBtuBkonetta on kanta Buuruutta:
1) >5««/'em/'l', K3vtet33n nautaeläinten nevoBten

teulaBtukBeBB2, ja 2) />l'e«e/n/'l, jolla vaBikoita, lampaita v. m.
pienempiä kotieläimiä tainnutetaan.

H,mpumakonetta Baa käyttää jokainen iH«l'-lMlne/l nen-
kilo, joka tarkaBti on pannut mieleenBä Ben kävttuokjeet.

on mvöBkin< että koneen käyttäjän tulee olla
tävBin Belvä (ei juopunut).

tapaturmien välttämiBekBi on ampumakoneen kävttämi-
-BeBBä nouäatettava Buurinta vawva«««tta!. Kone ja ziiken
kuuluvat liBäkalut on Bäilvtettävä BellaiBeBBa paikaBBa, miBBä
ne eivät jouäu laBten ja BivulliBten KäBiin. Konetta ei Baa
la6ata ennenkuin teur2BtUBpaikalla.

I). Lataaminen

Ruuvataan koneen KapeammaBBg pääBBä olevana pii-
pun BUUBta BulkulaitoB poi8; piippuun työnnetään KäBin (ei
28eella) patroona ja kierretään BulkulaitoB kiinni, kuitenkin
niin, että parin kierteen 08UU8 jää kiertämättä BikB>, Kunne3
teuraBtaja on valmiB laukaiBemaa'n. tämä on varokeino,
jota on noudettava BvvBtä että BulkulaitokBen pääBBä oleva
liikkuva lyöjä on nvvin nerkkä KoBketukBelle ja kone Baat-
taa Bentänäen nelpoBti laueta ennen määräaikaa.
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II). I^aukaBeminen.
>108 teuras on 180, on se siäottava kiinni teuraBtuBta

varten. 3itten teul2Btaja asettuu eläimen eteen vaBemmalle
puolelle, KatBoo, ettei ole ilimiBiä tai eläimiä teuraan takana
(tämä on mvöBkin varokeino). Vasemmalla kädellään nän
tarttuu koneen piipusta kiinni ja gBettaa koneen elukan
päänän Biten, että Buu tulee Bitä piBtettä vitaan, joka 833-
6aan, kun ajatellaan Kan6en viivan, jotka ovat ve6etvt Bil-
mäkulman sisäpuolelta vaBtaavan Barven juureen, leikkaavan
toisiansa, huomattava on, että nautaeläimillä ajatellaan vii-
vat ampumapisteen löytämiseksi veäetviksi sarvista vastaa-
viin Bilmiin, muilla eläimillä taa 3 korvien alapuolelta zilmiin,
>lälkimäiBillä BNB on ampumapiBte niukan alempana kuin
e6elliBillä. harjaantumattoman oliBi parempi määrätä gm-

pumapiBte ennenkuin eläimen zilmät peitetään. Kun kone
on aBetettu eläimen otBalle, kierretään BulkulaitoB oikealla
Kä6ellä kiinni ja Ivoäään BamaBBa KääeBBä olevalla puunui-
jalla laukaiBunupille. Itämän jolicioBta Bvntvv pamaus, ja
eläin kaatuu Bl!mänräpgvkBeBBä maakan. VerenjuokBUtUB
j. n. e. tapantuu ennen osoitetulla tavalla.

I'oimitukBen jälkeen puncliB<etaan koneen piippu BiBä-
puolelta ra3vaiBella tukolla ruostumisen enkäisemiseksi. Ul-
kaakin päin pvvtntään kone rasvaan kastetulla rievulla.

III). HleBBlnkinen ja Ben lataaminen.
Hylssyä tai koteloa, joka ladataan uudelleen niin kauvan

kuin siinä ei näy särkymiä ja se mahtuu piippuun, ladat-
taessa on kolme seikkaa huomioonotettava: 1) vanhan
nallin vaihtaminen uuteen, 2) ruudin pano ja 3) kuulan
kiertäminen paikoilleen.

Jokaisessa uudessa kotelossa on jo valmiiksi asetettu
nalli. Kun patroona on käytetty, on vanha nalli poistettava
ja uusi pantava sijaan. Nallin poistamista varten otetaan
tyhjä kotelo vasempaan käteen ja asetetaan se pohja ylös-
päin esim. pöydänreunaa vasten. Oikeassa kädessä olevalla
naskalilla pistetään nallin keskellä olevan syvennyksen poh-
jaan reikä ja väännetään sitte naskalilla nalli pois. Silloin
tulee näkyviin kotelon pohja ja 3 siinä olevaa pientä reikää.
Naskalilla sitten poistetaan kaikki roskat pohjasta ja tarkas-
tetaan etta ilmareijät ovat auki, sitte työnnetään uusi nalli
sisään. Ellei se silloin mene hyvin sisälle, voi parilla ke-
vyellä puuvasaran lyönnillä ajaa sen syvemmälle. Nalli on
tietysti asetettava paikoilleen ennen ruudin panoa. Varot-
tava un ettei kotelon pohjaa nallia poistettaessa vahingoiteta.



Ruudin määrä riippuu teurastettavan eläimen suuruu-
desta ja ruudin laadusta. Parempi panna enemmän kuin
vähemmän ruutia. Savutonta ruutia pannaan vähempi määrä
ja etulatinkia on käytettävä, jota viimeistä ei tarvita taval-
lista jantiruutia käytettäessä.

Lataus jatkuu siten että väännetään kuula koteloon sen
toista kierrettä myöten. Kuulan tulee olla niin syvällä, ettei
se pääse liikkumaan. Viimeksi pistetään patroonan kuula-
puoli lämpimään taliin niin syvälle, että koko kuula peittyy
ohuella rasvakerroksella. Nyt on patruuna käyttökelpoinen.

Ampumakoneen edut:
1) Koneella ammutUBta e!äimeBtä juokBee veri tarkem-

min kuin tavalliBella tavalla tapetuBta, joten lina tulee vai-
KoiBemmakBi ja Bäilvt^3kelpoiBemmakBi;

2) lankakin tulee arvokkaammakBi, Ko3ka veri juokBee
tarkemmin poiB nanan glakellokBiBta;

3) QtBa ei BanottavaBti veriBtv eikä tanraannu, joten
päänan2Btakin Baa ninnan;

4) jotka eBim. vankoilla ovat naluttua kauppa-
tavaraa, Bäilvvät eneinä;

5) VkBi ainoa mieB voi toimittaa teuraBtukBen;
6) käyttäminen on nelpommaBti opittu

kuin muiäen teuraBtuBkoneiden;
7) Kotieläimemme Baavat ampumakoneella teuraBtet-

tuina pika!Ben, /l«o/eman.

Teurastuseläimen käsittely*
1) Ko3kaan teuraBta Ku!jetukBeBta tai raBit-

tunutta eläintä.
2) KoBkaan 8al!i eläimen näliää toiBen eläimen

teuraBtamiBta.
3) Vie eläin rauliall!BeBti ja Bäälivä'Bti teuraBtuBpaikalle.
4) tainnuta aina eläin ennen velenvuo6attamiBta aBe-

tukBeBBa määrätyllä tavalla.
5) Eläintä ei 3aa 150 markan Bakon unalla lvuää, piB-

- tai ampua niBkaan.



Tähtäyspisteitä.

Ampumakone.

Hylssy eli kotelo ja kuula.



Teuraseläinten ruumiin
teleminen.

paloittelu riippuu ziitä aiotaanko likat vieää toripai-
koille mvvtävikBi, vai jätetäänkö ne kotona KävtettävikBi.

>I«8 likat tulee kuljettaa jollekin myyntipaikalle, on niitä
kaikin mokomin varottava likaantumasta taki muuten pilaan-
tumasta. on BiiB, että ne kuletetaan peitettyinä
enäottomaBti puktaaBBa vaatteeBBa ja vielä erikoisti paka-
taan laatikkoiliin. Lamalla on Lelvää, että likoja on varot-
tava nankautumaBta, Billä jokainen ruma merkki väkentää
likan kauppa-arvoa.

Liina tapaukBeBBa, että likat käytetään KotitarpeikBi,
riittää UBein että ruumiB alukBl KeBkeltä Katkai3taan taki
KalaiBtaan BikBi KunneB päätetään miten linat Bäilvtetään
(BuolaBBa, BavuBtettuina j. n. e.)

o!eviBtg KuviBta opimme tuntemaan ne eri koti-
eläintemme ruumiinoBat, joita ravintona käytetään.

Kaikkeen ne meidän suosikkimme
kelpaavat.

Tuonnottain oli päivälehdissä luettavana uutinen,
että jossain ulkomailla oli toimeenpantu koe uudella
räjähdysaineella.

Koe eineinä käytettiin lampaita. Soilekin pelto-
tilkulle oli ajeltu pantudatta lammaBt3 odottamaan Beu-
raavana päivänä tapantuvaa teuraBtuBtaan.

>loku määrä tuota uutta ainetta keitettiin lammas
parveen. 1"ulo8 oli livvä. N lammaBta, ei kvntta,
ei veripilkkuakaan näkynyt. — oli toBiaankin
väkevää.

Kamalata !
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