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»hewosen suojelija. Näitten käyttäminen palkitsee itsensä ennen
V pitkää, sillä muita etuja lukuunottamatta wetää hewonen
näitä käyttämällä kuorman, joka on V» tamallista raskaampi.
Hewosensuojelijoita on useamman kokoisia, tasaisia, kulmittaiu-
asetettuja ja korkkiruuwin muotoisia. Hinta 8—24 Mikaan.

Silmälaput. Jokainen hcwosmies tietää, ktlinka maa-
rallisia hewosen näölle sopimattomat silmälaput omat. Tämä
malli sallii hewosen katsoa eteensä ja siwulleen waan ei taapäin;
se on niinmuodoin silmille waaraton ja wastaa täydellisesti
karkotustaan. Hinta riippuu aineen laadusta ja waihtelee 2
—5 Mikaan.

Auringonwarjo. Ktluniina kcsäpäiwinä, hewosten seis-
tessä «tikeillä pelloilla, un wälttämälöntä suojella siinnä ja aiwoja
auringon paahtamilta säteiltä. Olkihatun hinta on 2 rmkaa.

Hewosen silmä- ja lorwa-suojelijoita. Hinta 2 m
Kauwan on meillä kylmässä Pohjolassa kaiwattu päitsi-

miä, joilla kuolaimitta moitaisiin ohjata hewosen liikkeitä. Suuria
palkintoja on luwattu parhaitten keksijöille, mutta turhaan. Tois-
taiseksi wastannee Karagoriimu parhaiten tarkotustaan. Hinta
10 mikaa.

Hiwutuskappoja on gunimisia ja nahkaisia. Sitä käyt-
tämällä estetään hemonen hieromasta nilkkojaan yhteen. Hinta
2: 50—11 m.

Poltvikappa estää semmoisen hewosen, joka kompasteleksc,
loukkaamasta polunaan, Kipeitä polmia suojellaan sillä. Hinta
11 m.

Kannoantura. Käyttämällä tätä anturaa säästyy kawio
ja kengät, tilsain muodostuminen estetään, kompasteleminen ja
liukasteleminen liukkailla, kowilla teillä ja kuluneilla tiwikaduilla
maltetaan. Hinta 2: 30 p.

Itsepuhdistawaa sulaa käyttämällä maltetaan akkuna-
ja owipielien sekä pilttuuseinäin rikkikoputtaminen. Tällä su'alla
woi riippuen karmapeitteen paksuudesta käyttää pitempää tai
lyhyempää terää. Hinta 1: 75 p.



Hywällä harjalla puhdistuu hewonen tuskattomasti ja
nopeasti. Hinta 2—19 m.

Loimia ja peitteitä on monenmoisia. Kaikki omat tar-
peellisia. Hinnat tawallisista loimista 6—25 m.

Sadeloimi s—lo mckaan.
Kuolaimia on monenlaisia. Gummiluolain 4: 50^

10 m. on paras. Tileät ja palsut rautakuolaimet owat myöskin
hymiä — ohkaisia ja epätasaisia ei saa käyttää.

Kengitnskalusto on mälttämättömästi olewa joka ta-
lossa, missä maan hewonen on. Hinta 15 m.

Kytlnimiii, kahleita. Nimi itsessään on pcloittawa, sen-
tähden on hankittama semmoiset kahleet, jotka estämät elukoita
puskemasta toisiaan, mutta samalla suomat kantajilleen mitä suu-
rimman wapauden; sen tekemät kaksihaaraiset kahleet, joiden
hinta on 1? m. tusina.

Kelloja. Kello on tarpeen, sen anmlla löydämme lai-
tumella käymän elukkamme. Mutta ompa niillä mielä mieyä-
tyksensäkin, sillä todellisen nautinnon walmistaa kuulijalle leh-
mäin kelloin soiminen paimenen tormcn säestyksellä karjan kau-
niina kesäiltana palatessa laitumella. Sopusointuun nnritetyt
kellot maksamat satsi 9 kpl. 24 mckaa.

Kuonorenkaista on suuri apu. Ne omat warowasti
kiinnitettämät härän sieraimiin. — Teräksiset ja kupariset omat
saman hintaisia, 2: 50 kpl.

Sulia on spiraali-muotoisia a 15 m. tusina sekä yksin-
kertaisia 3 m.

Harjoja a 15 m. tusina.
Wasiklakiulukumnntuttineen. Niinkuin tiedämme, saa-

mat suurin osa masikkain tauteja ja niitä seuraamat kuolemanko!)-
taukset alkunsa epäsäännöllisyyksistä ruansulatuselimissä, mitkä
taas johtumat määristä juottamistawoista. Niitten epäkohtain
poistamiseksi on keksitty kiulu, jonka imumärkki on lehmän nän-
nin tapainen ja kaltainen. Tämä ei suo masikalle tilaisuutta
äkkipikaisesti nielusta maitoannostansa, maan kulkee maitoa sen
kautta mertalleen majikan sisuksiin, josta on se seuraus, että
maha ei täyty yhtMkiä maan mähitellen, niin että ruansulatus-
nesteet ehiimät tehdä tehtämänsä maidon). Kiulua moi
muuttaa karsinasta toiseen, on maan lyötämä sopimia koukkuja
noin 2 jalan korkeudelle maasta kunkin karsinan seinään. Kun



masikat omat juoneet, pestään kiulu ja tutti, jotka sitten ripus-
tetaan paikoilleen. Hinta 11 m. 50 p.

Suolakiweii on aina pidettäwä kaukaloissa, eläimet moi-
wat siitä halutessa saada suolatarpeensa. Hinta 20 p. kg.

jteritsimet. Meillä keritään lampaat imelä epäkäytän-
nöllisillä keritsimillä, joiden teräwät kärjet tuon tuostakin kerit-
siessä pistelewät läpiä nahkaan, olkoonpa keritsijä kuinka wa-
romainen tahansa. Maissa, zoissa willateollisuus on kehitty-
neempi kuin meillä, omat manhat sakset jo kauman olleet mui-
naismuistokaluja. Millä n. k. ~perfect" tampasaksilla saadaan
millä tarkoin leikatuksi, maan ei nahkaan haawaa. Seuraus näi-
den käyttämisestä on siis runsaampi willantulo ja ehyt
nahka, josta maksetaan enempi kuin läwellisestä. Keritsimet,
joita seuraa maraterä, omat hymin helposti hiotut. Hinta 4
m. 50 p.

Joka ei tahdo, että koiransa makailee sängyissä, sohmilla
ja matoilla, hankkikoon sille koirakessun ja totuttakoon koiransa
makaamaan siinä. Hinta riippuu suuruudesta.

Koiraleipii, joka maksaa 2: 50 kg., on rawitsewaa. Se
on tehty kuimatusta lihasta, kaura- y. m. jauhoista ja turpoo
meteen kastettuna.

Loimi on oiwa lämmityswehe talwisaikana ohutkarwai-
sille, jalompirotuisille koirille.

Linturawintola. Mielihywällä asettaa kukin lintujen
ystämä tämmöisen ramintolan akkunansa alle, tietäen siten hel-
pottamansa noiden hyötyä lemittämien ystämiemme, jotka jää-
mät kanssamme jakamaan Pohjolan pitkää, kylmää taimea, toi-
meeniuloa lumien peittäessä maat ja puut. Joka talossa maalla
ja kaupungissa on ramintola koriste. Hinta 2 mk.

Pesimispönttöjii puihin asettamalla hankimme itsellemme
monta nautintorikasta hetkeä, puhumattataan siitä hyödystä,
minkä nuo siimekkäät ystämät, jotka niissä asustamat, tekemät
meille, hämittämällä madot ja toukat hedelmäpuistamme, mar-
japensaistamme ja nurmikoiltamme. Hinta maihtelema 75 p.
2: 50 penniin.

Huuhdeastia. Tämän astian amulla, josta neste omasta
painostaan mirtailee ulos, puhdistetaan suurempia haamoja ja
annetaan eläinten ollessa ummella peräruisketta (lasketaan run-
saasti mettä eläinten peräsuoleen). Hima gummiletkuineen 8 mk.



Maha» tai kurllukoetin. Mahapakko- tai puhalluskoh-
tauksissa, kun eiwät hieromiset ja lääkkeet auta, pistetään koetin
maromasti eläimen kurkkuun. luurihedelmiä syödessään saamat
joskus hemoset, useimmiten nautaeläimet ruokakurkkuunsa pala-
sia, jotka jäämät kiinni. Jotta saataisiin selmille missä kohden
esine on ja onko mahdollista lykätä se alas, pistetään koetin
eläimen kurkkuun. Tämä toimitus, joka tarpeellisen tilan wuoksi
on tehtäwä ulkona ja toisten amulla, on toimitettuina maro-
wasti, ettei kurkkutormi loukkaannu. Koetinta ei saa kerrallaan
pitää lauman kurkussa maan ompi temppu uusittama. Eläin-
lääkärit pitämät tätä koetinta aiman wälttämättämänä esineenä
jokaisessa taloudessa. Hinta ainoastaan 4: 50 p.

Tuurauta. Tällä raudalla pidetään eläimen suu auki,
kun sieltä tai kurkusta poistetaan niihin kiintyneitä esineitä.
Hinta 5 mkaa.

Hammasraspi. Tällä raspilla tasoitetaan hemosen
hampaita. 4m.

Lääkkeiden sisiiänantokone. Koneella annetaan kiin-
teässä olomuodossa olemia lääkkeitä hewosillei tulee tarkasti roa-
roa ettei eläimen päätä nosteta waakasuoraa asentoa korkeam-
malle lääkkeitä annettaessa. 4 m.

Putlipiilli. Ahneesta juomisesta samoin kuin muuta-
main, Marsinkin märkien, ramintoaineitten ylellisestä nauttimi-
sesta syntyy lehmän mahassa monenlaisia ilmalajeja eli kaasuja,
joista mahapalko ja pullistuminen saamat alkunsa. Nuoret
apilat, mereiset perunanmarret, hiirenherneet y. m. omat sem-
moisia aineksia. Ellei parantuminen seuraa hieromisesta (mahan
nälkäkuoppaa) ja sisäänannetuista 500—600 gram. englannin
suolaa, pistetään putkipiikki mahaan (tämä ei ole mikään mää-
rällinen temppu). Pistäminen käy seuraamalla tamalla: eläi-
men omistaja tai kuka tahansa joka tahtoo leikkauksen tehdä,
asettuu elukan Vasemmalle puolelle, panee sitten kätensä nälkä-
kuoppaan ja mittaa kämmenen lemyyden lonkankulmasta ja yhtä
paljon selkärangan haarakkeesta; missä molemmat mittaukset
sattumat yhteen, pistettäköön siihen putkipiikki tähtäämällä oi-
kean etujalan polmiluuta kohden. Jotta pistos olisi helpompi
on parasta ensin leikata nahkaan noin centtim. pituinen reikä,
putkipiikki menee sitten helposti sisään. Kun putkipiikki näin on
pistetty eläimen mahaan, medetään piikki pois, joten putki jää
reikään, sen kautta alkaa ilma nyt mirrata ulos. Jos putkeen
tunkeutuu ruoka-aineita mahasta, otetaan ne luudanmarmulla



pois. Namintona käytetään ainoastaan näljämäisiä juomia,
lääkkeinä ulostamia. Putki medetään ulos kun suolisto on puh-
distunut. Haamaa hoidetaan karboulimedellä. Putkipiikki on
aiman malttamaton esine jola talossa missä elukoita on, 3 m,
30 p.

Lämpömittari. Ruumiin lämpömäärää mitataan tällä
koneella. Te pistetään 5 minuutin ajaksi eläimen peräsuoleen.

C. on korkein määrä, sitä korkeampaa seuraa kuolema.
Kuumetta on mastustettama, sillä se maikuttaa masenta-

masti moimiin. Kiniinisuolat, antifebriini (11)—20 gr.), miina
(100 —200 gr.), kanmertti (s—lo gr.) omat kuumeessa hymiä.
Hinta 2 markkaa.

Haawaneuloja ja lantaa. Neuloilla ommellaan haa-
mat maromasti kiinni niin että niiden laidat kaikkialla koskemat
toisiinsa. Tähän ei ryhdytä ennenkuin oudot esineet n. k. puu-
palaset ja sen semmoiset tarkoin omat poistetut ja haama perin-
pohjaisesti pesty, ensiksi haalealla medellä sitten 3°/» karbooli-
liumoksella.

Utarepumppu on tarpeellinen utaretulehduksissa. 9 m.
Takset, weitset, pihdit y. m. eri kotelossa olemat esi-

neet omat aiman malttamattomia karmain poisleikkaamiseksi haa-
main ympäryksiltä, haamain aukaisemiseksi, outojen aineitten
poisottamiseksi j. n. e. Tämän kotelon sisuksineen pitäisi kaunis-
taa joka maanmiehen pöytää. Se maksaisi monesti hintansa
22 markkaa.

Weitsi permos-ajosten autasemiselsi. Tällä meitsellä
on sopima heinäkuulla aukoa pennosten ajoksia. Leikkauksen
tehtyä likistetään toukka ulos ja tapetaan. Permojet loppumat
siten kohta paikkakunnalta.

Ampumakone on aikamme paras teurastusesine. villa
tainnutetaan ruutiannosta Vaihtelemalla kaikkia kotieläimiä suu-
rimmista pienimpiin, Hinta ? mk. Siihen kuuluu a) hylssy,







messingistä, jota woidaan ladata uudelleen niinkauman kuin se
pysyn ehyenä ja helposti mahtuu piippuun. Hinta 15 p.

o) Kuula, lyijynen,
hinta 5 penniä.

c) Nalli ja ruuti.
Ruuti cm tawallista metsästyspyssyn ruutia, nalli metallinen
— 100 kpl. maksaa 60 p.

Naamaria un sekä nahkaisia että kankaisia. Hinta 2—5 m.
Nallipihtiä nallien asettamiseen ja poistamiseen. Nor-

maalipihdit 2: 50, nikkeliset 4 ja messinkiset 3 markkaa.
Ruutimitta hinta 1: 50 p.
Kuulawalin hinta 5 mkaa.
Teurastusweitsi hinta 1: 25 p,
Teurastuskirwes hinta 12 m
Nuija hinta 1 m.
Sikotrapa. Tällä koneella saadaan karma helposti

siasta. Hinta 1:50.
Eliiinpainomittari
Mittarin tarkoitus on eläimen ruumista mittaamalla ot-

taa selwille ja määrätä niiden teurastuspaino.
Mittari on tawallinen metallista tehty mittanauhakehys,

jouka molempina pohjina on liikkumat metallilemyt; toiseen
näistä pohjista on merkitty asteettani painoa 75:stä 473 kgr.
asti nautakarjaa warten, toiseen sikoja marten.

Mittari perustuu siihen luonnolliseen huomioon, että yhtä-
lihamat, pitkät ja kookkaat eläimet omat lähimain yhtä paina-
mat. Kun eläimen ruumiin arwo tietysti riippuu yksinomaan
sen teurastuspainosta, käy pitemmittä puheitta koneen hyöty
niille selwäksi, jotka haluamat saada tarkan tiedon eläimen liha-
armosta, Painomittari on siis malttamaton eläimiä myydessä,
jotta moitaisiin määrätä eläimen liha-armo, kun todellista teu-
rastuspainoa ei muuten moida panna kaupan perusteeksi.

itun elämä paino on wallan epäwarma mittapuu teu-
rastuspainoa määrätessä, seuraa siitä, että mikä prosentti sitä
otettaneekaan teurastuspainotsi, niin joko myyjä tai ostaja kärsii
mahinkoa. Tamallisesti otetaan teurastuspainoksi puolet elä-
mää painoa, tcurastuspaino kgm hinnaksi kaksi kertaa elämän
painon hinta kgilta, joka otaksuma on aina hyödyksi ostajalle.
Sama lienee asianlaita silloin kun myynti tapahtuu silmämi-
talla, jolloin ostajalla ja teurastajalla on suuri hyöty hänen



Painomittarin käytäntö on yksinkertainen i

Kaikki mitat otettakoon hnwin tarkat. Hinta 6: 50,

ollessa sellaiseen tottunut. Painomittaria käyttämällä moidaan
eläimen todellinen liha-armo sangen tarkasti määrätä ja woi-
daan siten wahinko välttää.

Nautaeläimen ympärys mitataan centimetreissä airoan la-
pojen takaa. Samaten pituus etumaisesta ylemmästä lapaluu-
kulmasta siihen roiimaan joka ajatellaan medetyksi minkkelisuo-
raan reisiluun niwelpäästä selkärankaa kohti s. o. etujalan lapa-
luukärjestä pitkin selkärankaa hännän juuren lähelle.

Impäryksen mittanumero etsitään painomittarista (nauta-
eläin-puolelta) siten, että mäännetään ylempää messinkilewyä
siksi, kunnes nelikulmainen reikä tulee juuri mittanumeron päälle.

Keskellä olemasta asteikosta haetaan sitten pituusmitan numero,
jolloin tämän kohdalla ulommaisella asteikolla nähdään tamal-
lisen lihawan eläimen teurastuspaino, jotka antamat 49—50
proj. teurastuspainoa elämästä painosta, ja joita marten mit-
tari on tehty. Jos sitä käytetään puolilihamille eläimille, lisä-
tään 2 "/o (melkein — lähinnä ylempi numero), lihavoille eläi-
mille 6 °/o (melkein — toinen korkeammalla olema numero siitä
lähtien) painomittarin osuttamasta teurastuspainosta, jota mas-
toin mittarin laihalle eläimelle osottamasta teurastuspainosta
Vähennetään 10 °/o (melkein — kolmas alempana siitä olema nu-
mero). Jos esim, ympärysmitta on 165, pituusmitta 120 cm.,
saadaan tumallisen lehmän painoksi 169 kgr., puolilihaman 172
kgr., lihawan 179 ja laihan lehmän painoksi 153 kgr.

Siat mitataan samoin aiwan lapojen rakaa. Pituusmitta
otetaan otsapyörtyeestä (s. o. keskeltä otsaa) pitkin selkää hän-
nänjumelle asti, jonka jälkeenteurastuspaino on nähtämänä (luet-
tamana) mittarin sikoja marten aiotulta suvulta.























Kissainpyydys. .Uaupunkipaikoissa on juoksukissain
luku niin suuri, että niitä täytyy häwittää, osaisi sen wuoksi,
etteiwät näkisi nälkää, osaksi siitä syyltä että tekewät paljon
pahaa puutarhoissa ja kaswimailla. — Ei pitäisi kenenkään jät-
tää useampaa kissanp>,'ikaa henkiin kuin sen, minkä woi pitää ja
ruokkia.

Warmuuslyhty. Lukemattomat owat tulipalot ja
niitä seuraawat wahingot, puhumattakaan niiltä monista ih-
mis- ja eläinhencnstä, jotta owat joutuneet liekkien uhriksi. Useim-
miten syntyy wahinko lamppujen ja lyhtyjen huolimattomasta
pitelemisestä. Tämä lyhty on niin rakennettu että a) lamppusammuu heti kun lyhty kallistuu tai menee kumoon, b) lamppu
ei moi räjähtää rikki, c) lampun hyroät ominaisuudet eiwät wä-
hene, käytettäköön sitä waikta kuinka paljon. Lyhdyn keksijä on
saanut useoita palkintoja maanwiljelys- ja tapaturma- y. ni. seu-
roilta ja yhdistyksiltä. Hinnasta 8: 50 huolimatta olisi lyhty
hankittawa joka taloon sekä maalla että kaupungissa.

Hewosen lihaa ja makkaraa toimitetaan tilattaessa.
Seimiii, kaukaloita, häkkiä hankitaan.




