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Lase lehma laudas olla,
Kus on walgus, soojus, kord;
Laota pehmet turwast alla,
Toitu paras norm tal anna:

Piima saad siis mitmewörd.

Sissejuhatus.

sK arjamajandus on kodumaa pollupidamises suuremaks teguriks wälja
küjunemas. Taimekaswatuse saaduste kariloomade kaudu ärakasuta—-

mine toõotab püsiwamat ja, teiste olemasolewate kasutuswiisidega wörreldes,
suuremat sissetulekut andäÛ. Sellepärast tuleb jöudumööda ja sihikindlalt köigi
niisuguste nähtuste körwaldamisele asuda, mis karjapidamisele otseteed eht
kaudselt kahjulikud on, ning selle edenemise juures takistusena ees seisawad.

Kodumaa talupidamised on oma arenemise poolest mitmesugusel üksteisest
suuresti lahkuminewal kultuurastmel. Täiesti igakülgselt tarwiliselt wälja—-
arenenud talusid peaaegu weel ei olegi. See asjaolu annab tunnistust, kui
suure töö ees meie suurem osa pollumehi seisab, muidugi eeldades, et nad
mönekümne aasta jooksul tahawad oma talusid tulutoowateks kultuurtaludeks
moodustada. ;

Siin tahan kokkuwötlikult eriti karjapidamise küsimust sarnaste ta—-

lude waatekohalt puudutada, kus iseäranis karjalautade suhtes suured puudu—-
sed silmatorkawad.on. Paraku waldawad aga niisugused talud weel suure—-
mas enamuses meie kodumaad! Ei saa ju selle eest kedagi otsekohese süüüdis—-
tuse alla wötta, sest tėmewäga hästi, kui suured niisuguste talude rahalised
sissetulekudon. Alati kaob peremehel igasugune wöimalus ära möne „mood-
sama“ ettewotte kordasaatmiseks, kui praeguse mdöiste järele korralikku ja
maitserikast põllumajanduslise hoone ehitamist sarnase nimega nimetada.

Wiimase kahe aasta jooksul on ühispiimatalituste ja erameiereide work
kiiresti laialilagunema hakanud. See annab ehk osalt juba woõimalusi karja—-
pidamises ettetulewatele puudustele ligemale asuda ja muidugi ainult seal,
kus piim iga päew müügile läheb. Karjapidamises aga on liig palju wäära—-
tusi, millega juba harjunud ollakse ja nende koörwaldamisets ei mötlegi weel

kuigi paljud karjapidajad sammusid astuda, kuigi teada on, et seda tööd siiski
korra tuleb ette woötta. Niisugune wiiwitamine läheb aga palju maksma ja
annab ennast karjapidamise tasuwuse juures wäga walusasti tunda.

Ei saa salata, et hoonete ehitamine ja nende parandaminegi praegusel
ajal raskemate majapidamise ettewoõtete hulka kuulub, kuid oma wöimiste liig
madalalt hindamisega ei saa meie ikkagi kuigi kaugele, ning soodsamate ae—-

gade liginemise tundemärke pole ka weel kuskil. Sellepärast ps peame ära—-

tundmisele tulema, et hoonete ehitamise raskusi pole küll woöimalik ühe hoo—-
biga woöita, kuid wähehaawal peame siiski tööle asuma, kuigi teada on, et selle
lõpulewiimine mitmeid waewarikkaid aastaid nduab. Meie peame oskama
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abinöusid leida hoonete ehitamise-küsimuse soodsamaks lahendamiseks ja selle
juures peame neid abinousid ka koõige täpsemalt tarwitama, et köik hoonete
läbi tekkinud majapidamise puudused otstarbekohase hoonete korraldamisega
ära kaoks. Hea tahtmise juures läheb korda, kuigi pikema aja jooksul, sarna-
seid ettewoötteid korda saata, mille juures praegu lootusetult pead raputame
ja asjata paremaid aegasid ootame.

Pikaajalise riiklise laenusaamise tagajärjel on maaparanduse tööde tege-
mine oöige elawaks muutunud, ja woöib loota, et möne aasta pärast kariloo—-
made toitmisolud märksa paranewad. See ettewote aga on niisugustes talu—-
des ühekülgne ja ei anna soowitawaid tagajärgi, kus karjalaudad weel pal—-
jugi soowida jätawad, ehk koguni puudulikud on.

A

Puudulikud karjalaudad on weiste kurnajad.

Puudulikkude karjalautade juures ei saa meie ka parema loomade toit—-

misega kuigi kaugele, waid alatasa tuleb karjapidajal „tulumaksu“ maksta,
mis ennast suuremas toidukulutuses ja wähemas kariloomade saagiannis
awaldab. Parandatud karjamaa ehk munawalgerikas rohi wöib küll kari—-
looma suwel fkosutada, aga kui meie temale selle juures talwel kinniolemise
ajal häid tingimusi ei 100, siis on wöõimata suurema saagiannilisi lehmi pi—-
dada, rääkimata weel hea karja wäljaarendamisest, missugune töö siiski igal—-
pool kiiret täitmist nõuab.

Kui meie karjalautadest mustust, pimedust, rikkilänud öhku ehk külma

eemale ei toõrju, tarwiliselt lauda sisseseadet ei korralda ning looma terwis-

hoidlisi nöudmisi maksma ei pane, siis saab meie karjakaswatuse edendamise
töö wäga wähe wilja kandma, ning ühes sellega takistub ka kogu majapida—-
mise arenemine. Sellepärast peamegi karjalautade korraldamisele suurema
tähtsuse andma, kui see meil harilikult pruugiks on.

Köige pealt peame wana karjalauda juures selgusele judma, kas siin mi—-

dagi parandada saaks, kui see aga enam woimalik pole, siis ei saa uue karja—-
lauda ehitamist kuigi kauaks ajaks edasi lükata, kuigi see töö suurt kulu nõuab
ja peaaegu läbiwiimata ettewoöte paistab olewat. Lagunenud ja
otstarbetult sisseseatud karjalaudas weiste pida—-
mine annab alati talupidamise edbenemisele suu—-
rxema hoobi kui need raskused, mis tkorraliku tkar—-
jalauda uuesti ülesehitamisega ehk parandamisega
ühenduses on. Sellepärast ei tohi ükski majandusliselt mötleja pöllu-
mees omas talus lagunewat ehk puudulikult korraldatud karjalauta sallida,
kui ta karjamajandust tasuwale alusele tahab rajada.

Mis karjapidamise korraldamise juures tähele panna.

Karjapidamise tulutoowaks muutmise juures peab kdöige pealt selgusele
joöudma: 1) kas kariloomade elamisruumid küllalt korralikub, 2) kas loomad
toõuliselt ja saagianni poolest wastawad majapidamise noõuetele, ning missu—-
gused nende parandamise woöimalused olemas, 3) missugused wäljawaated on

piimakarjale tarwisminewate toitude saamiseks, ja 4) piimasaaduste ärakasu—-
tamise woöimalused. Kui neid tähtsamaid karjapidamise peaküsimusi pole suu-
detud asjatundlikult lahendada, siis on ka selle põllumajandusharu tasuwus
alati küsitaw. —
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Siinkohal asume ainult esimese küsimuse käsitamisele, et selgusele jöuda,
kuiwörd meie praegused karjalaudad omas enamuses tulutoowa karjapida—-
mise organiseerimiseks kolbulikud on ning missugused meie talude karjalaudad

peaks olema, et nad woöimaldaks karjamajandust tarwilise koörguseni wälja
arendada. ;

Ei tarwitse pikemalt selle juures peatama jääda, missuguseid hädasid
suurem osa meie kariloomadest terwishoidlises möttes talwe jooksul puudu—-
likkudes karjalautades peab üle elama. Kes pole näinud üleni sönniku—-
korraga kaeiud külma käes küüru tömbunud lehmakest, kes piinarikka talwe

järele kewadel karjamaale ilmudes isegi köige rahulikuma iseloomuga waresed
ärewusse ajab. On ka küllalt talusid, kus lehmad täituse ehk möne muu naha—-
haiguse all kannatawad. Teame ka niisuguseid karjalautasid, kus walguse
puudusel woööras inimene sehmi naljalt üles ei leia. Selle juures on ka kar—-

jalautasid, kus asjad paremini korraldatud ja leidub ka üksikuid dige häid
karjalautasid, kus lehmad waatajale aina römu walmistawad ning oma

saagianni poolest ka majapidamisele tulutoowad on.

Kellelt eeskuju wotta?

Oige tihti aga ei leia head karjamajapidamised ümbruskonnas diget qhin—-
damist, sest paljudes kohtades on weel walitsemas arwamine, et hec tarja—-
laut ja hästipeetud kariloomad ainult joöukates talupidamistes woiwad olla

kuna see jöukus iseenesest on nagu kusagilt poolmuidu saadud ja sellepãrast
öigustab isegi moöne kehwema naabri kadedustunnet. Toöepoolest on aga lugi
nii, et hea karjalaut ja samasugused loomad ongi niisugustele taludele pea—-
jöukuseallikaks olnud, kuigi selle juures mönelpool ka linakaswatusest saadud
sissetulekutega on suudetud talu omandamist rutemini löpule wiias.

Wäljastpoolt pllumajandust saadud kapitaalidega on meil wäga wähe
talusid paremale järjele wiidud, ja nende korrasolek on enamasti alati üürike
olnud, sest majapidamist teeb püsiwalt tugewaks tema sisemine jöud, mitte

aga juhusliselt kusagiltki sisse toodud kapitaal. Meie talupidamised on oma

jöukuse peale möisatest eraldamist ainult maapduest saanud, mis kahe-kolme
pölwe jooksul nende pidajate asjatundmist, järjekindlat hoolt ja rasket waewa

on maksnud. Talude joöukus on alati töusnud käsikes nende pidaja osawusega,
ja olenes sellest, kui korrapãraliselt tema oskas poõldusidjaheinämaid korraldada,
kariloomade eest hoolitseda ning otstarbekohaselt hooneid ehitada. Nendel pöh-
justel peamegi paremini korraldatud majapidamiste peale teise pilguga waa-

tama ja nende paremale järjele töusmise põhjusi ligemalt tundma öppima. Kut

sün täielist selgust oleme saanud, siis näeme, kuidas nii hea kui ka halwa maa—-

pinnaga talu woöib ühewääriliselt eeskujulikuks majapidamiseks wälja areneda

ja mölemate juhtidel tuleb ühtemoodi wara hommikust hilja öhtuni hooles olla

ja teadwalt toimetada, siis ainult on edu kindlustatud. Sel teel arenenud talud

peawad meile alati eeskujuks olema. ;

Missugused omadused korralikul karjalaudal peawad olema.

Karjalauda ülesandeks on kariloome ilmade kahjuliku möju eest kaitstaja
sedasama pakkuda, mis loomad heal karjamaal olles wärskes öhus paraja soo-
juse juures saawad. Mida rohkem karjalauda omadusi suudame karjamaa olu-

dele ligindada, seda paremaks muudame kariloomade kinniolemise tingimusi ning
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sellega kokkukoõlas on ka loomade terwisline seisukord, ea kestwus ja saagiand.
Loomulikud karjamaa olud on loomadele koõige soodsamad terwishoidlises mot—-
tes, kuid neid tingimusi saab heas laudas ka kunstliselt maksma panna ja see
kulu on ka kariloomade poolt alati tasutaw, kui aga asjatundlikult talitada. Et

karjalaut noõuetekohane oleks, siis peame esmalt selgusele judma, kas puhas
woi sönniku karjalaut meie nouetele rohkem wastaw on ja selle waliku järele
peame ehitamise juures ka koõiki muid asjaolusid silmas pidama, millest nii sön-
niku kui ka puhta karjalauda headus tingitud on.

Kas sonniku woõi puhas karjalaut.
See küsimus on kümnete aastate jooksul Eesti põllumeeste keskel ägedaid

waielusi esile kutsunud, kuid senini ei woi weel nii üühe kui ka teise lauda pool—-
dajad oma wöidu üle rmustada. See asjaolu annab tunnistust, et majapida-
mises ainüksi teoreetilise äratundmisega mingisugust uuendust ette ei taheta
wötta, waid siin peab ka muid olulisemaid toõukeid olema. Enamasti on elu

ikkagi ise mööda seda rada sammunud, mis rahwamajandusline seisukord ja turu

tingimused ette on näidanud. Nii puhta kui ka soönniku karjalauda kohta on roh—-
kesti häid ning halbu omadusi ette toodud, kuid need wastastikused arwamised
pole suutnud kedagi omast harjumustest koörwale wiia, waid ehitamist toimeta—-

takse enamasti ikkagi wana harjunud kombe järele, ilma et üldse lauda waliku

küsimust tösiselt päewakorralegi oleks wöetud. Kui aga mönelpool puhtaid kar-

jalautasid on hakatud ehitama, siis on walikut aidanud otsustada karjast saadud
sissetulekud. Nii siis wöime järeldada, et sönniku ehk puhta karja—-
lauda walik oleneb karjapidamisest saadud sissetu—-
lekute suurusest ja nendest tingimustest, mida piima—-
saaduste turuletoimetamise juures nöutakse. Puhta
karjalauda kordaseadmine nöõuab kahtlemata suuremaid kulusid, sellepärast on

wäga loomulik, et soönniku karjalauda puhtaks laudaks ümbermuutmiseks ei
saa keegi senini majandusliselt selgesti pöhjendatud toöuget, kuni selle taga—-
järjel nähtawat karjasaaduste sissetulekute suurenemist pole märgata, mis
käegakatsutawalt puhta karjalauda korraldamiseks enamkantud kulud ära ta—-

suks ja ülejäägigi annaks. See waade seisab ju ka täitsa praktilisel alusel
nende majapidamiste seisukohalt, kes kuigi palju piimasaadusi turule ei saada.
Peale selle ei tee ju ka nii ühispiimatalitused kui ka erakauplused piima ost—-
mise juures wahet hinna möttes ja maksawad ühesugust hinda nii puhta kui
ka soönniku karjalauda omanikule, waatamata selle peale, et heas puhtas karja—-
laudas peetud lehmade piim sönniku karjalaudas peetud lehmade piimast alati
wäärtuslisem on.

Piima tarwitaja karjalauda tüüübi määraja.

Kui jälgida wäljamaa majapidamistes puhaste karjalautade laialilagu—-
nemise poöõhjusi, siis paistab silma, et siin sönniku karjalauda saatuse otsusta-
jaks enam küll tarwitaja-linnalane oli, kui pöllumees ise. Isegi mahajänud
Wenes oli enne soõda Peeterburi körgem tarwitajate kiht niiwörd maitse poo—-
lest wälja arenenud, et hästi turule toimetatud laitmata piima eest körgemat
hinda maksis, kui harilikust soönnikulaudas peetawate lehmade piimast. Nii
käisid piimäride agendid sügisel piimaostu lepingute tegemise korral möisa—-
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tes ja ka ECesti asunduste taludes järelwaatamas, missuguses seisukorras kari
on ja kas teda puhtas ehk soönnikulaudas peetatktse. Puhta karjalauda omanikud
said enamastialati s—lo kop. piimapangi kohta rohkem, kui nendel selle
juures ka kari korralik oli, ja selle juures oli ka alati höõlpsam paremate
piimäridega sidemeid luua. ;

Wäljamaa ühispiimatalitused on ka sellel alal palju korda saatnud ja
kus laitmata piimasaamise peale roõhku pannakse, seal woiwad liikmeks ainult
need majapidamised olla, kus puhas karjalaut on. Seda määrust siiski ar-
watawasti ei annud ühispiimatalitused ilma poöhjendusteta wälja, waid siin
oli möoõduandwaks ikkagi suurem piimasaaduste hind, mida puhtast karja—-
laudast saadud piim woöimaldas. Sellest näeme, et wälismaadel on suur
hulk tarwitajaid, kes wahet oskawad teha puhtast ehk mittepuhtast piimast
walmistatud saaduste kui ka piima enda wahel, kuna meie turul niisuguse
tarwitaja klassiga palju rehkendada ei tule, Kui aga meie tarwitajad selles
moöttes arenewad ja ainult hea piima ehk sellest walmistatud saaduste eest
hinda hakkawad maksma ja kui karjapidamise edenemisega ühtlasi ka rohkem
piimasaadusi turule ilmub, kus piima turulesaatjsad üksteisega wöistlema
peawad, siis woöib puhta karjalauda ehitamine laialt tarwitusele tulla, mil—-

lega sönniku karjalauda tulewik löõpulikult otsustatuks woõib saada. Igatahes
on sisemaa turg meie piimasaadustele wäike ja ei saa ka ühel ehk teisel teel
suuremat möju awaldada puhta lauda kasuks ehk kahjuks. Selles asjas tu—-
leb ainult wälisturgudega rehkendada, kuhu meie suurema osa piimasaadusi
müügile saadame. Inglise wöituru teateid silmitsedes näeme, et Eesti wöi

oma headuse ja hinna poolest peaaegu wiimasel kohal seisab, Fuigi siit see wi

esimese ja teise sordi all müügile läheb. Selle juures ei saa meie ainüksi wöi

walmistajaid ja walmistamise abinöusid arwustada, waid siin peab köige
pealt ka piima headust arwesse wötma. Ja ometi teame, et siin mönesse
meiexeisse toodawa piima headus allpool arwustust on. Loomulikult kan—-

natawad selle tagajärjel ka teised laitmata piima toojad ühispiimatalituse
liikmed ning wiimaks kogu Eesti woikaubandus. Sest wöimata on niisugu—-
sest piimast ühtlast wöid saada, mis wälisturul otsitawaks kaubaks oleks.

Sarnase wöi eest wähemsaadud hind näitabki, kui palju meie oma puudu—-
liku piima puhtuse juures kariloome sönniku karjalaudas hoides jne. järje—-
kindlalt kaotame. Sellega pole siis koige paremate meistrite ja tehniliselt
korraldatud meiereide juures wöimalik wälismaadega wöistelda, waid siin
tuleb tosiselt igas ühispiimatalituse liikme majapidamises, kust wäljaweo
wöiks walmistamiseks piima saadakse, kindlad puhtuse reeglid maksma panna
ja kauakestnud mustuse ajajärk löpulikult ära häwitada. Kui meie suudame
ja tahome kariloomadega ümberkäimises ja koduses piimatalituses sarnased

uhtuse pöhimötted omaks wötta, nagu Daanis, siis ei saa enam ükski meistin karjalauda edasikestmist kuidagi kaitseda. Siin ei aita ka sarnased
puhtad karjalaudad, nagu meie tihti möisates nägime, waid ainult niisugu—-
sed, kus nii puhtuse kui ka looma terwishoidlised nöuded täiel määral
maksma saaks panna. Sellega siis järjelikult wöime ütelda, et soönniku laut
wöib praegustes oludes weel sallitaw olla ja kus piimatalitus organiseeri—-
mata, seal pole puhta lauda ehitamisel nii suurt tähtsust. Tahetakse aga
ũldse selles sihis majapidamist edendada, et sealt korra piim turule peab mi—-

nema, siis on möistlikult see põllumees talitanud, kes juba aegsasti puhtuse
oma talu karjapidamises ja piimatalituses maksma paneb. Sellega esitels
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saab tema ise ka korra puhta piima tarwitajaks ja majapidamine on piima—-
müügiks täiesti ettewalmistatud, tuleb ainult lehmad saagianniliseks teha.
: Ei oleks mitte halb, kui möned enam arenezud ühispiimatalituse liik-
med piima puhtuse möttes suuremad nöuded omawaghelisel kokkuleppel üles

seaks ja neid täpipealsemalt ka täidaks ning puhaste karjalautade sisseseadmi—-
sega katset teeks. Usun, et sarnase ühispiimatalitusewöi warsti hindamist
leiab ja peale selle saaksime kodumaa oludes kindla toenduse selleks, kuiwörd
puhas karjalaut körgewäärtusliste piimatoodete walmistamiseks tarwilik

ning ka kasulik on.

Niisugune wastastikune kokkulepe tundub tküll esialgu mönele üdhisuse
liikmele raskena täitmise möttes, kuid hea piima eest saadud koörgem hind la—-
seb endise mustuse ruttu ära unustada ja niimoodi jouaksime eht selleski
möttes wäljamaa karjapidajale järele.

Kui eelpool kindlasti julgesime tähendada, et puhta karjalauda päralt
tulewik on, siis ei wdöi sellest weel järeldusi teha, nagu üldse enam soönniku
karjalauta ehitada ei maksaks. Tean wäga hästi, et Cesti põllumees oma

uuenduspüũüetes wäga pikaldane on ja kui temal ehk küll juba selge on puhta
lauda ehitamise wajadus, kui aga „teinepool“ selle küsimuse lahendamise juu—-
res „protsessima“ hakkab, siis on raske kangekaelseks jääda, waid enamalt

jaolt tuleb järele anda, sest perenaine on ju lauda ülem, kuna peremees
mönikord nagu kogemata üle ukse poolwargsi sisse waatab. Siin wöib ka

wäga palju muid pohjusi olla sönniku karjalauda juure jäämiseks, kuid siiski
peab lauda plaani walmistamise juures ikkagi silmas pidama, et puhtaks
laudaks ümberehitamise wöimalus oleks alles jäetud. Korraliku hoone iga
on pikt, selle aja sees woõiwad uued noöuded ja uued pöhimötted ilmsiks tulla

ja sarnasel korral woöib ka koöige ägedam puhta karjalauda wastaline selle
poolehoidjaks saada.

Lauda asukoht.

Lauda asukohaks walitakse woöimalust mööda niiwoörd kuiw koht, et alus-

müüür kunagi pöhjaweeni ei ulataks. Kui aga dueplaanis niisugust körge-
mat maapinda ei leidu ja lauta teiste hoonetega kokkukoõlasse wiimise tõttu
tingimata peab madalamale maapinnale ehitama, siis tuleb lauda alla mi—-

new maa nönda ära torutada ja ka tarbekorral wähe körgemaks teha, et põhja-
wett karta poleks. ; ; ; -

Lauda eeskülg peab kas ida- woi läänepoole olema, kuna pohja—-
poolne eeskülg talwel lauda jahtumist soodustab, sest selajal puhuwad ena—-

masti külmad pöhjapoolsed tuuled. Loöunapoolset eeskülge ei peeta sellepä—-
rast soowitawaks, et see suwel lauda liiga palawaks soojendamist woõimaldab,
mil kärbsed sooja paikese käes olewatest ustest lauta walguwad. Kui mönel
põhjusel lauda eeskülg siiski löunapoole peab olema, siis tuleb lauta pala—-
wate päiksekiirte eest lehtpuudega kaitsta, neid laudast wähe eemale istu—-

tades. —

Lauda ehitusmaterjaalid.

Ehitusmaterjaalide wäljawalik on wiimastel aastatel märksa mitme—-
lesisemaks muutunud, kuid nende tarwitamine pole pollumajandusliste ehi-
tuste juures weel peaaegu aset leidnud. On küll juba juttu olnud mitme—

7
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sugustest betoon- ja lubja-liiwa segust walmistatud kiwidest, kuna ehituste
tegemiseks on neid ainult mönel üksikul juhtumisel tärwitatud. Et meil saa—-
dawalolewate ehitusmaterjaalide kohta ülewaadet saada, siis peatame nende
juures ütksikult. ;

Puu oli ja jääb ka edaspidi wankumatalt karjalauda ehitusmaterjaa—-
lide hulgas esimesele kohale. Sellepärast tuleb alati wöimalusi leida eestkätt
puust karjalauda ehitamiseks. Korralikult ehitatud puu karjalaut on alati
kuiw ja soe. Hästi sisseseatud öhuwahetuse juures wöib puu karjalaudas
kariloomale köõige soodsamad tingimused luua, ja hea hoolitsemise juures on

ka puuhoone iga palju pikem, nagu seda praegu enamasti näeme. Kui aga
puumaterjaali saadawal pole ja kaugelt wedamine selle wäga kalliks teeb, nii
et möni teine ehitusmaterjaal wöistelda suudab, siis tuleb puust karjalauda
ehitamisest muidugi loobuda.

Poldkiwi on hea karjalauda seinteks waewalt sallitaw materjaal, kuna
tema pea tähtsus alusmüüride ehitamises seisab. Poöldkiwist karjalauda
seinad lähewad seestpoolt talwel külmal ajal täitsa märjaks, missugust pahet
ainult telliskiwi woodriga ja selle wahele jäetawa öhuruumiga körwaldada

saab. Sealautades ei aita ka telliskiwist woodri sissetegemine, sest ka woo—-

derdatud seinad pole mitte igakord kuiwad, kuna sead aga iseäranis on wäga
tundelikud ka wähemagi roöskuse wastu, sellepärast tuleb selles möttes alati
ettewaatlik olla.

Paekliwi ei lähe oma headuse poolest pöldkiwist palju lahku ja selle tar-

witamise wöimalused on poöldkiwiga peaaegu ühesugused.
Sawi ehitusmaterjaalina tarwitusele wötmist on mönelt poolt iseära—-

nis soojalt soowitatud, pöhjalikuma selgituse saamiseks peatame selle küsi—-
muse juures wähe pikemalt.

Sawihoonete soowitamise juures on kaaluwamaks wäiteks, et see teis—-

test koöikidest ehitusmaterjaalidest odawam tuleb, sest oma krundi seest wöe—-
tuna ei makswat sawi mitte midagi, kuna köiki teisi ehitusmaterjaalisid sula
raha eest ostma peame. Selle odawa hinna koörwal tahetakse aga ka moodsa
tehniliselt korraldatud ehitziswiisiga koöiki neid puudusi körwaldada, mis

sawihoonete juures senini on olnud.
Kodumaal esinewad senini ehitatud sawist karjalaudad enam-wähem

hädapäralistena ehitustena, kus mitmesugused puudused ennast tundaanna—-
wad: seinte pragunemine ja pudenemine, wihmaga uhtumine ning sellele
järgnew näotus ja wöimatu rasked krohwimise wöimalused. Muidu on

arusaadawalt sawiseinad röskusewaesemad kui kiwiseinad, kuid jääwad ikkagi
nii puu- kui ka telliskiwiseintest palju taha. Sawiseinte pragunemist ja
pudenemist saab muidugi hea ehitamisega koörwaldada, samuti saawad ka sei—-
nad kuiwad, kui sawile wastawaid lisandid juure segatakse ja seintesse öhu—-
käigud jäetakse. Kuid köige raskemaks ja ka kulukamaks ettewötteks jääb
sawiseinte krohwimine ning see ehitus ei tule ka korraliku ehituswiisi tarwi—-

tusele woötmisega kaugeltki nii odaw, nagu pealiskaudse arwamise juures see
paistab olewat. Sellepärast siis ei maksa küll ühelt poolt sawi midagi, aga
teiselt poolt peab koõige pealt meistri leidma, kes sawiehituste juures asja-
tundja oleks, kuna ilma selleta hea hoone saamist waewalt loota wöib, sest
on ju see ehitusala meie meistritele tundmata. Teiseks läheb hea kuiwa seina
saamiseks tarwis ühe meetri pikkusid kuiwi kuni 3 tolli jämedaid puid ja
lupja seest- ning wäljastpoolt krohwimiseks. Kui aga ilma wilunud meistri
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juhatuseta omapead talitada, siis wöime materjaalid ära raisata,ja hoone
saab igapidi puudulik. Niimoodi on enneaegne toõendama tulla, et sawiseinte
ehitamine koõige odawamjakättesaadawam on. Wäga kahju, et iseäranis
asunikkudel seda küsimust omal turjal tuleb selgitada, ilma, et nendele oleks

woimalust antud järelmotlemiseks ja läbikaalumiseks, kas wähest ehk möned

teised ehitusmaterjaalid ka ei suuda sawiga woistelda, kui nende walmis—-

tamise kohta riigi kulul asjatundlikku nöu saada, nagu see millegi pärast
ainult sawiehituste juures on wöimaldatud.

Tellis-, lubja- ja betoonkiwid.

Kodumaa oludes saame ju ka maa seest lupja ja tsementi, mis korge—-
wäärtuslisemate ehitusmaterjaalide hulka kunluwad. Nad ei ole aga oma

algiseloomu poolest mitte palju koörgewäärtuslisemad kui sawi, waid seda
wäärtust on töstnud ainult tehniline ümbertöötamine, mille abil tooresaine

otsitawaks heaks ehitusmaterjaaliks muutub. Lubjakiwide piirkonnas oskab

igaüks lupja põletada, sellepärast on see ka kaunis kättesaadaw materjaal, ja
selletagajärjel ongi igalpool pöldkiwist karjalautasid küllalt, kus lupja side—-
aineks tarwitati. Meie poöllumehed on esimese astme — lubja walmistamise
— koik ära oõppinud, kuid lubjast ja liiwast ehituskiwide walmistamine on

weel tundmata ja seda tööd tuleb nendele kätte näidata nii, et kodusel wiisil
walmistatud kiwide hind wöimalikult madalam tuleks. :

Tsemendi tööstus on wabrikutes, kuid kruusamaade poöllumehed woöiwad
ka kodusel teel wäga hästi betoonkiwisid walmistada, sest kiwi koosseisust
tuleb ainult “/, —“, osa raha eest osta ja kohale tuua, kuna -/, — omast
krundist maksuta saab. Seesama pöhimöte on ka lubjakiwide walmistamise
juures maksew piirkondades, kus hea liiw saadawal on. Telliskiwi on küll

igale ühele pöllumehele tuntud ehitusmaterjaal, kuid wäga wähesed on selle
kiwi koduselt walmistamisega tegemist teinud, nagu oleks see täitsa wöimata

asi. Ostetakse suurtest kiwilööwidest ainult ahju tegemiseks, mille juures
lööwide omanikud suuri kasusid saawad, kuna odawama hinna eest telliski—-
wide kättesaamise peale ei julge keegi moöteldagi. Aga koöigi nende kiwide

koduselt walmistamine teatawates piirkondades on täiesti woimalik ja kui

see amet saaks põllumeestele kätte näidatud, siis ehk näeme warsti, et nen—-

dest kiwidest hoonete ehitamine tingimata hoogu woötab. Meil on tellis—-

kiwidest hoonete ehitamine sellepärast wööras, et müügilolewad kiwid liig
kallid ja hinna poolest põllumehele täitsa kättesaamatud. Kui aga riigi kulul,
samuti nagu praegu sawiehituste alal, asjatundjad ametisse pandaks ehk
mönele asjasthuwitatud pöllumeeste organisatsioonile sellekohaste asjatund-
jate leidmiseks krediit määrataks, et wöimalik oleks kodust kiwiehitusmater-
jaalide walmistamist niimoodi korraldada, mille juures pollumajandus—-
listeks ehitusteks tarwilikud kiwid mitmewörra kättesaadawamaks saaks, kui

praegu, siis on raske arwamise juure jääda, et sawiehitustel mönesugune
tulewik wöib olla. Poöllumehel on wdimalik kewadiste weejooksude ajal
ja ka wihmastel päewadel sarnaseid koduselt ettewöetud kiwiwalmistamise
töid korda saata ja kui tema paari-kolme aasta jooksul enne ehituse algust
niisugused päewad oma perega ära kasutanud, siis on dige suure hoone jaoks
kiwid walmis, kuna raha eest tuli osta ainult tsementi ehk lupja, mis wörd—-

lemisi suurele osale Eesti taludele juba enam-wähem joöukohane on. Tellis-
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kiwide walmistamise juures on küll sawi ilma maksuta, kuid selle wastu
tuleb aga poletispuid tarwitada. —

Tellis- lubja-ja betoonkiwist lauda seinad saawad ilusad,
testwad ja ka omajagu kuiwad. Ma ei mötle mitte toöendama hakata, et

ülalnimetatud kiwidest tehtud seinad, kui kiwid kodusel teel walmistatud,
sawiseintega hinna poolest wöistelda suudaksid. üldse on juba suurt julgust
tarwis neid kiwisid taluhoonete ehitusmaterjaalide hulgas nimetada, liia—-

tegi weel kedagi uskuma panna, et nendel kiwidel meie taluehituste juures
tulewikus ülekaal saab olema. Kuid siiski julgen arwamisele tulla, et neid

kiwisid Eesti pöllumajanduse arenemise puhul ei wöta mitte /ainüksi jouta—-
mad talupidajad tarwitusele, waid leidub ka järeletegijaid kehwemate hul—-
gast, kus puumaterjaal liig kallis ja eriti weel seal, kus mönesugused pettu—-
mused sawiehituste juures juba ilmsiks on tulnud.

Hoonete ehitamise üldsiht.

Taluhoone peab kõige pealt wöimalikult paremini oma määratud üles—-
annet täitma ja meeldiwa wälimusega poölluharija kodu kaunistama. Se—-

nini ehitatud sawihooned ei suuda kumbagi nendest noöuetest täita, ja ehi—-
tustehnika annab siin wähe abi ka tulewikuks, kui odawusest ja otstarbe—-

kohasusest kinni tahetakse pidada. 2

Ei taha siinkohal sawiehituste poolehoidjaid wankuma panna, waid

usun, et tulewik ise köige rohkem selgitust toob Käesolew hoiatus sawi—-
hoonete ehitajatele paistab küll moönele ehk ilmaaegne olewat, kuid meie

ei saa ometi kuidagi moodi kodumaa talusid tulewikus Ukraina „haata—-
dena“ ettekujutada, waid ainult Lääne -Euroopa nägusate farmidena,
ja see iseenesest juba ütleb ära, missuguses sihis meie ehitused peawad
arenema, ja missugused ehitusmaterjaalid sel puhul meie oludes kohased
wöiwad olla.

Praegu on meil kitsikuse aeg, mil taludes suur rahapuudus walitseb,
sellepärast oleme sunnitud mitmesuguseid hädaabindöusid tarwitusele wötma
iseäranis ehituste juures, sest et nende hinnad päew-päewalt kerkiwad. Ise-
äranis tarwilik on ulualuse leidmine moöisawäljadel. Niisuguste talude

juures pole juttu hästi walitud ehitusmaterjaalidest, waid ainult sellest,
millest koöige rutemini ja odawamini ehituse seinad ülesse saaks, nende hea—-
duse peale waatamata. Sarnases seisukorras olewad pollumehed järjelikult
ei saa ka mitte sawiehitusi moodsalt ülesse ehitada, waid tuleb peaaegu sa—-
muti lihtsalt toimetada, nagu seninigi. Selle juures on ka juba talusid ole—-

mas, kus paremaid ehitusi suudetakse ette wötta,ja nende seisukohalt ongi soo—-
witaw heade omadustega, kestwaid ja nägusaid hooneid ehitada. Et kodu—-

sel wiisil mitmesuguste kiwide walmistamine käesolewa kirjatüki ülesan—-
deks pole, siis toome edaspidi selle küsimuse kohta asjatundjate poolt antud
seletused eraldi. ;

Lauda suurus.

Karjalauda suuruse kindlaksmääramise juures tuleb arwesse wötta as-

jaolusid, kui bhalju sellesse käesolewal ajal kariloome tahetakse mahutada,
missugused wäljawaated kariloomade arwu suurenemiseks lauda ea kestwusel
tulewikus wöiwad olla ning kas puhast wöi sönniku farjalauta moeldakse
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ehitada. Karjalaut ehitatakse mitmekümne aasta peale, ja meie järjesti
arenewates taludes on selle aja jooksul tuntaw kariloomade arwu kaswa—-

mine wäga töenäolik. Kui aga lauda ehitamise juures seda mitte arwesse
ei weta, siis jäb järelemotlematult ehitatud karjalaut ehk juba peagi kit—-

saks ja sarnasel juhtumisel peab kas kitsaste ruumidega kuidagi läbi ajama,
mis karjapidamisele halwaw, wöi tuleb uuesti kulusid kanda ja ruume laien—-

dada, mis palju kulukam, kui ühekorraga awarama hoone ehitamine.
Meil on wiimaste statistiliste andmete järele enam kui ·400 tuhat

weist, kuid meie maapinna ja kliima olusid arwesse wöttes oleks pidanud
weiste arw wähemalt kahekordne olema, siis oleks wöinud endid Daaniga
wörrelda. Piimasaaduste hindade köwenemine wöib kariloomade arwu

kaswamist kindlal kujul esile kutsuda ja seda peamegi tingimata tegema, sest
talupidamiste kordaseadmine noõuab suuremaid sissetulekuid ning pollud
rohkemat. laudasönnikut, kui senini.

Karjalauda pöranda pinda peab iga täiskaswanud looma kohta puh—-
tas laudas olema umbes 1,1—1,3 [-sülda, kuna öhku peab wähemalt 2

kantsülda olema. Sönniku laudas peab lauda poõranda pinda iga looma

kohta umbes 1,5—1,8 -sülda olema. Karjalauda koörgus oleneb tema

sürusest ja lehmade arwust, kui palju sellesse karjalauta tahetakse asetada.
Sönniku karjalauda koörgus ei saa mitte alla 10 jala olla, sest sönniku kogu—-
misega jääks talwel laudas öhuruum wäikseks. Igatahes ei maksa hari—-
likku talu karjalauta ka üle 10 jala koörgeks ehitada, sarnase hoone ehitamine
läheb kalliks, ja puhtaks laudaks ümberehitamise korral jääb ka liig koörgeks.

Puhta karjalauda koörguse määramise juures tuleb arwesse wötta kari—-
soomade arwu, mille järele koörgust niimoodi reguleeritakse, et iga looma

kohta alla 2 kantsülla öhuruumi ei tuleks. Kuni 8 karilooma jaoks lauda

körgus wöiks olla 8 jalga, Bs—ls karilooma — 9 jalga ja 15—30 kari—-
loomani — 10 jalga, kuna suurema loomade arwu jaoks määratud lauda

körgus kuni 13—14 jalani tehakse. Puhta karjalauda koörgust peab alati

sellepärast loomade arwuga teatawas wahekorras hoidma, et loomadel

kunagi wärskest öhust puudust ei tuleks ja et öhk ka parajalt soe oleks.
üleliigne lauda koörgus suurendab küll öhurikkust, kuid wähendab ka soojust
ja soodustab niiskust. Liig madalas laudas aga on wärske öhu alalhoid—-
mine raskendatud.

Walgus, soojus, wärske ohl.
Looma terwislise seisukorra kindlustamiseks peab laudas alati paras

walgus, soojus ja wärske öhk olema. Sugu— kui ka piimakari wdöib ainult

siis täitsa elujoöuline olla ning köige paremaid toitude ärakasutamise wöi—-

meid üles näidata, kui laudas olemise ajal sooma terwishoidlised tingimu—-
sed puudulikud pole. Laut peabniisuguneolema, et looma elundid täiel

määral tegutseda woöiks ja et ka karjatalitajal hölbus oleks loomasid tali—-

tada ning nende puhtuse eest hoolitseda.
Paras walgus on laudas siis kindlustatud, kui lauda aknate walgus—-

tuspind /„— osa pöranda pinnast wälja teeb. Lauda walgust selle
körwal töstab ka igaaastane seestpidine lupjamine, mis ühtlasi. ka mustust
ning sellega ühenduses olewaid mitmesuguste haiguste idusid häwitab.

Lauda keskmiseks soojuseks tuleb pidada 12· C. järele. Liig soe laut
teeb kariloomad lodwaks, nörgestäb nende organismust ja häwitab söögiisu,
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tkuna alla 100 langew soojus keha jahtumist tekitab, mis suuremat elatistoidu

kulutusi esile kutsub. Kui aga lauda temperatuur juba alla 0 langeb, siis
kitsendatakse sellega kestwate külmade juures looma elutegewust, ja kohe mär-
kame koöige pealt piimaanni langemist. Niimoodi näemegi puudulikkudes
karjalautades, et sulailmaga piimaand töuseb, kuna loomad toitusid mitte
nii ahnelt ei tarwita, nagu külmade ilmade juures, mil küll isu hea, kuid
selle peale waatamata langeb saagiand ikkagi. Kestwa külma kätte jäetud
loom jääb arenemises seisma ja kattub enese kaitseks pika paksu karwaga.
Looma organismus peab nii soojas kui külmas ruumis ühesuguse were—-

soojuse junres tegutsema (umbes 38 C. järele). Seda soojust peab karja—-
pidafa alal hoidma esimeses järjekorras lauda soojusega. Kui lauda soo—-
jus paras on, siis saab looma keha söojust koige wähema küttematerjaaliga
— toiduga — alal hoida. Kui aga laut külm on, siis peab lodom toitusid
märksa rohkem tarwitama, mis karjapidajale looma ülewalpidamise palju kal—-
limaks teeb, kui parajalt soojas karjalaudas. ;

Shutoru.
Lauta wärske öhu juurepääsemist ja osalt ka üldse soojuse reguleerimist

tehakse öhuwahetuse (wentilatsivoni) kaudu, milleks sellekohaseid öhutorusid
tarwitatakse. Ohuwahetuse wiisisid on öige palju olemas, kuid ruumipuu—-
dusel peatame ainult Mu iri süsteemilise hutoru juures, mis meile ehk köige
kohasem on. Ohutoru selgituseks toome ka joonistused.

Muiri süsieemiline õhutoru tehakse 2 jalga mölemile pooltele läübi—-
moötes ja jagatakse ristwahedega neljaks osaks, nagu joonistüsel näha.
Toru asetatakse püstloodis lauda keskkoha joonele, ehk ka paremale woi pa—-
hemale poolele, kui laudapealist pöhuruumiks tehakse, kuhu hobusega pöhku
ülesse tuleb wedada. Samal korral asetatakse toru niiwörd ühele lauda
poolele, et lauda kestkkohalt lae peal wabalt poõhukoormaga mööda pãseks.

Ohutoru ülemine ots tehakse alati lauda harjast umbes 114 jala wörra

körgem, lüüaktse lauaga pealt kinni, mille peale piramüidikujuline katus

tehakse. Lauda harjast wäljaspool vlewa toru otsa küljed jäetakse lahtiseks,
kuna ristwaheseinad peawad siiski kuni toru ülemise otsalauani ulatama ja ei

tohi selle juures pragude kaudu tuule läbipääsemist wöimaldada. Niimoodi
tungib tuulehoog igalt neljalt küljelt torusse ja igakord muidugi ainult sel—-
lesse toru osasse, kustpoolt tuul puhub. Et öhutoru ülemiste awauste kaudu
ka wihm ja lumi torusse ei sattuks, siis tehakse nendele awaustele puuwöre ette,
nagu joonistusel näha on. Alumine toru ots tehakse allapoole lauda lage
umbes 1 jala pikkuselt ja küljepooltele jäetakse, nagu ülewalgi, awaused, mis
umbes 8 tolli laiad ja 1 jalga pikad tulewad. Toru otsa ristjoones kinni—-
tatakse lai laud, mille serwad igale neljale poole torust umbes 6 tolli wälja—-
poole ulataks. Need serwad juhiwad lauta sissewoolawa külma öhu lae alla,
kust see soojenedes lehmade peale wajub ja sellega kunagi lehmade külmetamist
ei tekita. Ohutoru alumise eta awaused sulutakse sellekohaste klappidega.
Kui tarwis lauta wärsket öhku saada, siis tehakse igalt poolt klapid lahti rka ainult tuule pealt ja tuule alt), mille järele toru töötma hakkab. Tuule
pealt tungib wärske öhk läbi puuwöre toru ühte osasse ja sealt tuleb alumisest
osast wälja ning läheb mööda laealust laiali. Et wärske öhk lauda öhust ras—-

kem, siis surub ta aururikka öredama döhukihi toru teisele poolele, kust see
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warsti pögenemise tee ülesse leiab ja laudast wälja woolab. ühelöoriline öhu—-
æru aga edendab ainult laudalae niiskust, ja seda ei pruugiks kellelgi teha.

Ohutoru awamine on hommiku lauta tulles karjatalitaja esimeseks üles—-

andeks, kuna päewal toru awamist tarwiduse järele tehakse. Et toru talwel
röskeks ei läheks, siis tulewad selle seinad kahekordsed teha, umbes 3 tolli

wahet jättes. See wahe täidetakse kas linaluudega, öleheksliga, ehk weel pa-
rem, küiwa turbamullaga ära ja selle järele ei jahtu toru wahed ja seesmised
küljed kunagi ära. Kui aga eralduswoodrit liolatsicon ei tehta, siis on

torud külmal ajal suureks roöskuse tekitajaks ja tilguwad alati. Niisugustest
torudest on rohkem kahju kuikasu, sest toru röskus hakkab ka laele pikapeale
tülge ja wöib koguni hallitust wälja kutsuda. Niisugune tilkumine tuleb sellest,
et lauda soe aur külmasse torusse sattudes ära jahtub ja weeks muutub. ;
tatud öhutoru suudab umbes 12—15 kariloomale wärsket öhku kättesaadawaks
teha ja rikkilänud öhku laudast wälja tömmata.

Muiri döhutoru.
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Wanade karjalautade parandamisest.
Suurem osa karjalautadest, nagu juba tähendasin, on puudulikud, kuid

see ei tähenda weel, et nad täitsa parandamatad oleks. Kui lauda seinad weel
äraiganenud pole, siis maksab alati parandamist ette wõtta. Köoige pealt tuleb
tarwiline walgus ja soojus aknate tegemisega ja seinte ning lauda lae paran—-
damisega kätte saada, siis selle järele lauda sisemise korralduse eest muretseda
ja samasugusteks teha, nagu eelpool awaldatud uute ehituste juures on tehtud.
Soönniku karjalauda tarwiliselt parandamine ei woi ühelegi pöllumehele üle—-

saamatuid raskusi tekitada, kuna puhtaks laudaks ümbermuutmine öige kulu—-
kas on ja peale selle ka loomade asetuse ja soõimede korraldamise möttes asja-
tundmist nöuab. Selleks aga on igas maakonnas karjakaswatuse instruktorid
olemas, kes kohapeal koige paremini asja aitawad korraldada ja nii psek—-
sime praegustest koölbmatuist karjalautadest peagi lahti.

Sönniku karjalaut ühes körwalruumidega.
Wöoimata on niisugust karjalauda plaani kawatseda, mis suuruse, jaotuse

ja ka sisseseade poolest kõigile talupidamistele wastuwdetaw wöiks olla.

Kahtlemata saab siis teatawale talupidamisele karjalaut koõige kohasem, kui
lauda plaani walmistaja ka pohjalikult kohalikka majanduslisi tingimusi tun-
neb ja kui ta neid asjatundlikult lauda plaani walmistamise juures arwesse
wötab. Siiski on iga poõllumajanduslise kui ka muu ehituse juures palju üldi—-
seid nöudmisi olemas, mida korralikult peetaw majapidamine oma hoonete ehi-
tamise juures silmas peab pidama. Nende üldiste nöuete kohaselt esitame siin
eestkätt soönnikulauda plaani, et lauda otstarbekohasuse suhtes piltlikku selgitust
saada. ;

Meie talud on weiste arwu poolest üksteisest suuresti lahkuminewad. Mö—-
nes talus peetakse 4— weist, kuna teistes aga üle 20 weise. Et karjakaswa—-
tuse edenemisega käsikes ka weiste arwu suurenemine ühes sammub, siis ei olt

ehk wahest ekslik, kui oletame, et juba ligemal ajal meiekeskmises talus kuni

10—12 weist wöib pidada. Siin esitatud keskmise suurusega karjalauda plaani
on ju tarbekorral hoölbus kas wähema ehk suurema loomade arwu kohaselt
muuta, nagu see ühes ehk teises talus tarwilik peaks olema. 2—

Esitatud sönnikulauda pikkus on 6 sülda, laius 4 sülda (seestpoolt mõtes),
ja koörgus 10 jalga. Lauda ühes osas on körwalehitusena palkidest wahwärgiga
põhukuur, mis 7 arssinat pikk ja I—l—tolliste laudadega wooderdatud.
Küüni seinaks wöib ka lauaselgi tarwitada, kui neid saadawal peaks olema,
niimoodi tuleksid seinad wördlemisi odawamad.

Juurwilja keller ja piimaruum.

Poöhukuuri osasse on asetatud ka piimaruum ja juurwilja keller. Nende
wahele jääwat ruumi wöib toitude kaalumiseks ja jöutoitude panipaigaks tar—-

witada. Sarnasel juhtumisel tuleb lagi peale panna ja pöhukuuri poolele
laudsein wahele teha ja seina sisse ka aken jätta. Niimoodi saame nende ruu—-
mide peal wabalt koörstoitu hoida ja ei pruugi nendele ka eraldi katust teha.
Kui pöhjawett karta pole, siis on parem keldrit kui ka piimaruumi 2—3 jalga
laudast madalamale maa sisse ehitada. See annaks woimaluse keldris pare—
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mini juurwilja külma eest kaitsta ja piimaruum oleks ka suwel jahedam, mis

piima rõõsalt alalhoidmise juures wäga tähtis. :

Juurwilja keldrit ja piimaruumi wöib tarbekorral ka suuremat ehi—-
tada, kui joonistusel näidatud, muidugi tuleb sarnasel korral ka pöhuruumi
suurendada. Siin on üldse suurust niimoodi ühe ehk teise ruumi juures ar-

wesse wöetud, et ruumi ilmaaegu kuhugi kasutamata ei jääks,sellega saaks siis
lauda ehitamise korral ühe lehma kohta wöimalikult wäiksemate kuludega läbi.
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Ei pruugi arwatawasti Eesti poõllumehele enam 0 esi-
neda, kui tähtis piimaruumi, juurwilja keldri ja karjaköögi lauda juure ehita—-
mine on. See nöuab küll suuremaid kulusid, kuidselle lähi kärjatalituse juures
loodud kergendused lasewad neid kulusid ruttu unustada. Kui juurwilja keller

laudaga koos, siis pole kunagi talwel alalist juurwilja kandmist, mis suure—-
mate annuste juures dige tülikaks muutub. Sügisel pannakse tagumisesse sei-—
nasse tehtud luugi kaudu juurwili keldrisse, ja siis on tarwitamine alati höl-
bus. Tulebainult hoolt kanda, et keller niiske ei oleks ja juurwili külmia
läbi ehk mönel muul teel rikki ei läheks. —

Piimaruumi uks peaks alati lauda soönniku haisust eemal olema. Siia
tuuakse peale lüpsi korralikult läbi wati kurnatud piim, jahutatakse kas jahuta-
jaga ehk külmas wees ümberliigutamisega ära ja pannakse kuni meiereisse wii—-

miseni külmawee wanni. Kui jääd suwel lihtsates hunikutes hoitakse, siis on

jäätükkide ja soolweega piima alalhoidmine sarnases piimaruumis wäga höl—-
bus. Kui piimandöude puhtuse eest ka hoolt kantakse, siis saab heas piimaruu—-
mis korralikult jahutatud piimast meiereis alati head woõid walmistada, mille

eest ka koörgemat hinda wöib saada, kui kahtlase puhtusega piimast. Piima—-
ruumile tuleks tsement pörand ja külmawee wann sisse teha, ning seinad alati
hästi ära lubjata. - -

Laudaruum.

Laudaruumi woöib mahutada 12 karilooma, wasikad ja lambad. Et laudas

soönnik hästi alalhoitud saaks ja et lehmade talitus hoölbus oleks, siis tuleb sel—-
lekohaselt ka lauda sisseseadet korraldada. Lauda sisseseodes on esimese täht—-
susega soöimed. Sönniku laudas tarwitatakse wäga mitmesuguse tüübilisi soöimi.

Awaldan söimede plaanid, mis kodumaal mitmel pool juba
karjapidajate poolehoidu on woõitnud. (Waata sdimede kohta pikemalt „Pöl—-
lumees“ nr. 13 — 1922.) Karjalauda plaanil näeme kahe- ja neljalehma
soöimi mitmesuguses asendis, mis ühel ehk teisel juhtumisel tarwitusele wöiwad

tulla. Esitatud soöimedele mitmesugust asendit andes saawad loomad soönniku
korralikult kinni tallata ja toitude kui ka joogiwee etteandmine on nende sdi—-
mede juures kaunis hölbus. Sönniku grtnle alalhoidmiseks moöjub tähtsalt
ka lauda põhi kaasa. Sönnikulauda poöõhi tuleb köwasti sawiga kinni tampida
ja tasaseks teha, et wirts maa sisse ei imbuks. Tuleb ka selle eest hoolt kanda, et

wirts seintesse tekkinud pragude kaudu wälja ei noörguks. Koöige parem oleks lau—-
da müüüri seestpoolt tsemendiga ära krohwida, siis ei hakka müür pudenema ja
saab kahtlemata palju wastupidawam ning ei anna wöimalust wirtsale wälja—-
pääsemiseks. Sönnikulauda müür tuleb maapinnast mitte üle 3— jala körge
teha, sest körged raudkiwi müürid, nagu meil harilikult tarwitusel, teewad

lauda röskeks, kuna soönniku töusmist nii koörgele pole kunagi karta. Kui
müür wähe üle 3 jala koörge teha ja lauta weel maa sisse 1 jala wörra süwen—-
dada, siis on sönniku kogumiseks ruumi küllalt. Sest soönnikukord laudas ei

tohi üle 4 jala toõusta, mil see rikki wöib minna. Sellepärast tuleb niisugusel
korral juba talwel soönnikut wälja wedada ja turbaga pollul kinni matta.

Et laut wöimalikult kuiwem oleks, siis tuleb teda suwel hästi tuulutada

ja sügiseks karja lauta jätmiseks hästi lubjata. Seinas, uste, aknate ja lae sees
ei tohi mingisuguseid pragusid olla, waid neid tuleb köiki hoolikalt kinni top-
pida. Pragude kaudu tungib külm öhk talwel lauta ja tekitab sooja öhuga
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tottupuutudes röõskust. Sellepärast näemegi, et laes olewate aukude, uste jne.
juurest on suurem osa meie karjalautadest alati märjad. Alaline niiskus kut—-
sub esile hallituse, mille järele seinapalgid ja lagi apraks läheb, ning koguni ära—

mädaneb, kuna korraliku hoolitsemise juures oleks wöinud palkide iga palju
pikem olla. Sellepärast wöib lauta wärske öhk ainult öhutoru kaudu sisse
tulla ja rikkilänud öhk sama teed wälja minna, kuid koöik teised wäiksemadki

eprers käigud tulewad wiibimata sulguda, kui lauta ei taheta meelega rõs-

els teha. 2 ;

Edasitoõstetaw kahelehma sdim

Edasitoõstetaw neljalehma sdim.
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Karjaköök ja sealaut.
Karjalauda teises osas on kawatsetud sigaderuum ja karjaköök, milleks lauda

hoonet 2 sülla woörra pikendada tuleb. Karjaköögis tuleb koöiki neid loomata—-

litusega ühenduses olewaid töid ja keetmisi ette wötta, mis senini suuremas
osas taludespereköögis tehti. See annab wöimaluse perenaisel pereköögis tar—-

wilist puhtust jalule seadida, mis karjaköögi puudumisel kohati töesti wöimata
oli. Kui nüüd niipalju ruume tekkib, nagu: pereköök, piimaruum, karjaköök
jne., siis naeratab küll ehk mönigi perenaine, et kui ma üht kööki ei suutnud
puhta hoida, kuidas on siis woöimalik seda mitmes kohas teha, ja kes seda wett
siis igale poole ära jaksab kanda, mida ometi igale poole waja läheb. Selle

peale peame küll tähendama, et kui peremehel korda läheb head karjalauta ühes
tarwiliste körwalruumidega ehitada, siis tuleb temal weel wähe joöudu pingu—-
tada ja ka ühtlasi weewärk sisse seada, nii et wett torude kaudu laiali saaks juh—-
tida, sest karjatalituse juures oleks alaline weekandmine üheks suuremaks koor—-

mawaks tööks. ;

„Weekogumiseks asetatatse karjakööki suur törs, kuhu wähemalt ühe päewa
loomade weetarwitus sisse mahuks. Pliidi juures läheb wesi parajalt soojaks
ja seda soojenemist tuleb niimoodi reguleerida, et toõrres wesi 10- C. järele soo—-
jeneks, mis loomadele koõige parajasemaks joogiweeks oleks. Törs wöiks tse—-
mendist olla ja siit woöiks torude kaudu wett igale poole lauta juhtida.

Sead on soojustarmastawad loomad, sellepärast tuleb wastu sealauta pikk
truup teha, mis pliidi kütmisega soojaks läheb ja talwel sigadele soojust annab.
Niimoodi oleks ka koõige külmemal ajal sealaut alati soe ja ei tuleks enam ala—-

lisi pörsaste hukkumisi ette, nagu see külmadel talwekuudel alaliseks nähtuseks
on. Kui soojal ajal truubi soojenemist tarwis pole, siis tuleb suitsu käiku nii—-
moodi juhtida, et see otsekohe pliidi alt korstnasse läheks. Sealauda öhu pu—-
hastamiseks seatakse suitsukorstnasse wentilatsioon sisse, et mitte eraldi öhu—-
toru tegemist ei tuleks.

;

Kui aja jooksul loomade arwsuureneb, siis woõib sealauda eraldi teha ja
sigade asemele laudast lambad ja wasikad asetada, ja niimoodi wöime lauda—-
ruumis juba 16 loomale aset anda. Tekkib aga talupidamise kiirel arenemisel
tarwidus karjalauta puhtakslaudaks teha, siis on see esitatud lauda juures
wäga hölbus: ühe jala wörra lauda pörandat koörgemale tösta, tsement-pörand
peale teha ja puhta lauda kohaselt soöimed korraldada, sellekohaselt weetorud

seada, ning puhas laut ongi walmis. Kuid puhtaks laudaks ümber tehes saame
sellesse lauta juba 18 lehma asetada: 10 — tagumisele seinale ja 8 — eeskülje
seinale (4 lehma kummagi suure ukse poolele). —

Muidugi on esiteks meie praeguste sissetulekute juures woõimata köike hoo—-
net korraga walmis teha. Kuid teeme enne karjalauda, sealauda osa ja köögi,
siis poõhukuuri otsa, siis juurwilja keldri ja piimaruumi ja kui tarwis, siis ka

hobusetee pöhu lauda peale wedamiseks. Järk-järgulise ehitamise körwal pa—-
randame ka karja, et lehmad hea saagiannilised oleks. Kui juba talust iga
päew piima müügile saata saab, siis on puhta lauda jaoks alus rajatud, selle—-
pärast peatame selle juures ka rohkem üksikasjalikult.

Normaaltalu puhas karjalaut.

Esitatud puhas karjalaut on kawatsetud harilikü suurusega talule. Hoone
ehitusmaterjaaliks on näidatud puu, kusjuures 2 jala körgune alusmũũr
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kas raud- ehk paekiwidest woöib olla. Puhta lauda alusmüüri ei tarwitse kunagi
üle 2 jala koörge teha, sest mida körgem alusmüür, seda rohkem eeldusi lauda

röskuseks. Muidugi on lauda ehitusmaterjaali waljku juures kohalikud ma—-

janduslised tingimused paremaks nöuandjaks,sellepärast woib esitatud plaani
järele mitmesugusest materjaalist laudaehitada. ;

Kogu hoone pikkus on 10 sülda ja laius 4 sülda, körgus wöib 8— jala
ümber olla (seestpoolt mödötes). Loomade rümid on jaotatud kolme osasse:
esimeses ruumis leiawad aset sead ja lambad, teises sarwloomad ja kolman—-
das hobused. Peale selle on ettenähtud tarwilikud lauda körwalruumid:
juurwilja keller, piimaruum, karjaköök ja toiduruum. Niisuguse koduloomade

arwu juures on majapidamisel alati otstarbekohasem koõiki loomade ruume

ühe tkatuse alla koondada. See hölbustab loomgde talitamist ja ehitus tuleb

ka märksa odawam.

Sigade ja lammaste ruum.

Sigade ja lammaste ruum on 17X19 jalga suur, kuhu wiis seasulgu
woib mahutadaja ühe lammaste ruumi, mis kindla seinaga sealaudast eral—-
dada tuleb. Lambaid peetakse alati soönniku peal ja nagu teame, annab
lambalaut kaunis terawat haisu, mida hästikaswatatud sead kuidagi sallida
ei taha. Kui meie sigadele puhtal pörandal hea kuiwa ja pehme magamis—-
koha oleme walmistanud, siis oleks ülekohtune, kui nende mönutselemist
wastik hais segaks, kuna ju teame, et siga puhtusest ja rahulikust unest wäga
suurt lugu peab.

Sealauda soojendamiseks on ka siin pliidi truup, nagu eelmisegi lauda

juures, kuna wärske öhu saamiseks korstnasse wentilatsioon tuleb teha, sellega
ei tuleks eraldi öhutoru ehitada.

Sarwloomade ruum.

Sarwloomade ruumi suurus on 28X30jalga, kuh 12 weist ja wastawa

arwu wasikaid wöib mahutada. Kodumaal aga on ka palju talusid, iseäranis
Pöhja-Eestis ja uued asunikkude kohad, kus ligemal ajalgi pole lootust loo—-
made arwu esitatud karjalauda mahtuwusele wastawalt suurendada. Nii—-

sugustes taludes woöib hobuse talli osa esialgul ehitamata jätta. Wähema
loomade arwu juures saab sarwloomade ruumi lahedasti paari hobust ära

mahutada ja ka toiduruumiks ühe nurga wabaks jätta. Kui ajajooksul kari—-

lermade arw suureneb, siis woöib hobusetalli otsa teha, mis enam kuigi suurt
ulu ei woöta. - ;

Weiste asetamise juures esitatud karjalauta woöiks mullikad paremale
poole asetada, kus kolmele weisele ruum on näidatud. Wasikate körwale ül—-

sikult tuleks sugupull asetada,et tema üksikult alati rahulik wöiks olla. Wälimine
suur uks tuleks talweks täitsa kinni jätta ja hästi kinni toppida, et wasikate
ja mullikate juure ukse kaudu. külm oöhk ei pääseks. 1

Loomade asetuswiise puhtas laudas on mitu, kuid siin esitame ühe koha—-
sema, mis wäiksemates karjalautades köige enam tarwitusele wöiks
tulla. Selle asetüswiisi juures seisawad loomad peadega seina poole kahes
reas. Lauda keskkohta on jäetud üldine laiemkäik loomadekäimiseks ja sön—-
niku koristamiseks, kuna soöimede taha moölemal poolel wastu seina kitsamad
käigud on, mille kaudu loomadele toitude etteandmine sünnib. Iga looma

3
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kohal soöime ees olewa woöre ülemise puu seinapoolsel küljel ripub tahwel,
mille peale looma nimi ja toiduannuste suurus üüles tähendatud. Karjatali-
taja lükkab mööda käiku toidukasti edasi, (see woöib harilik kast olla, millel
madalad puurattad all) ja jagab igale loomale tahwlil näidatud normi
toitu ette. ; ; ; ; —

Suuremates karjalautades woib ratastel edasilükatawa toidukasti ase—-
mel lae alla kinnitatud raudroopal rippuw kast olla, mille kohta asjasthuwi—-
tatuile eraldi pikemalt wöiksime seletust anda. Ühel raudroopal rippuwat
kasti tarwitatakse nii soönniku laudast wäljawedamiseks kui ka toitude loo—-
madele etteandmiseks. Need kastid on wiimasel ajal wäljamaa karjalauta-
des laialisemat tärwitust leidnud oma lihtsuse, odawuse ja rztarbetobenepärast. Wäiksemates karjalautades wöib aga sönniku läudast wäljawedami—-
seks harilikku käru tarwitada ja iseäranis meie karjapidajate tagasihoidlikkuse
juures jääwad nii käru kui ka harilikud madalatel ratastel olewad toidu—-
kastid ehk weel möneks ajaks tarwitusele. 17

Kui aga kariloomade arwedaspidi kaswab ja laut weel küllalt wastu—-

pidaw, siis ei tarwitseks weel uue lauda ehitamist ette woötta, waid lauta tu—-

leb suurendada hobusetalli arwel. Hobuste ärawiimisega saame nende ruumi
4 weist ja koöik wasikad ära mahutada, kuna wasikate asemele lauta mahtuks
weel 2 weist. Sellega saaksime üldse lauta 18 weist ja sellele karjale was—-

tawa arwu wasikaid mahutada. Söonniku karjalauta mahtub wähem loome,
nagu juba eespool nägime. ——

Automaat jootmine.

Puhtasse lauta loomadele automaat (isejootjate) joogindude sissesead-
mine on karjatalituses suureks kergenduseks ning see annab ka loomadele woöi—-

maluse just siis juua, mil nendel janu on. Loom tarwitab janukustutami—-
seks nagu inimenegi parajalt külma puhast karastawat wett. Selleks ei koõlba

aga igasuguste lisanditega segatud läigemadseline solk, nagu seda antakse.
Katsed on näidanud, et automaat jootjad alati teatawal määral aitawad
piimaandi tösta ja see piima enamsaak katab peagi joogindude sisseseadeks
kulutatud summad kinni. —

Automaat joogindu ja weeregulaator.
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Juuresolewast joonistusest näeme, missugune metallist automaat joogi—-
noöu on. Neid woib ka umbes samakujuliselt betoonist walmistada, mis eht
odawamadki tulewad. Weejuhtimine jooginöudesse on järgmine: Wesi tu—-

leb kas pumba kaudu ehk muul teel karjakööki törresse, siin saab paraja joogi—-
wee soojuse, mille järele törre körwal olewasse regulaatorisse (a) läheb. Wee

reguleerija kasti ehitus on joonistusel näha. Laudas looma sdimede ette

kinnitatud jooginöud (h) peawad koik ühekoörgusel olema, neid on iga kahe
lehma kohta üks. Kui jooginoöud söimede külge kinnitatud, ühendatakse need
torude kaudu wee regulaatoriga, mida nii koörgele tuleb asetada, et wesi joogi-
noöõusid parajalt täis täidaks. Joogindude ja regulaatori wahel olewaid to—-

rusid woöib tarbekorral pöranda sisse teha nii, et neid koguni nähagi pole, sest
torude koöwerused, üksköik kuhu poole, ei muuda wee seisu jooginöus, waid

wesi hoidub füüsikalise seaduse pöhjal jooginöudes just sama koörgusel, nagu
regulaatoriski.

Igal metall joogindul on kaan peal. Kui loom juua tahab, töstab ni—-

naga kaane üles ja pärast joomist läheb wedru abil kaan ise kinni ning joogi-
noõusse ei lähe kunagi mustus sisse. Looma poolt ära tarwitatud wee ase-
mele tuleb torude kaudu wärske wesi jälle asemele, mis lauda soojuses alati
loomale joomiseks paras on. ;

Hobuste- ja toiduruum.

Hobusteruumis on kolm awarat latrit, milledest üks wähe suurem, et
tarbekorral mära ühes warsaga saaks sisse mahutada.

Latrite ees on awar käik, mille wastu ka hobuste söimed seisawad, et

hobustele hölbus toitu etteanda oleks. Kui hobused peadega wäljapoole sei—-
sawad, siis on ka wäga kerge neid alati tööle woötmise juures kätte saada.
Teiselpool käiku seina ääres seisab weeküna (c) hobuste jootmiseks ja kaera—-

kast (d). Weeküna juure seinale woöib ka hobuseriistad riputada, et nad alati

käepärast oleks. e i As

ühel hobusteruumi poolel on ka toiduruum. Siit on hoölbus nii ho—-
bustele kui ka kariloomadele toitusid ette anda. Toiduruumi ühendab lauda-

reeen luuk (e). Laudapeale tehakse ühest otsast hobuste üleskäigu tee,
mis woimaluse annab köiki tarwilisi toitusid ja aluspöhku awarale lauda—-

pealisele panna. Siin wöib hekseldamise ja turba purustamise tööd ära

teha, et toiduruumi luugi kaudu juba ettewalmistatud toitu ehk aluspoöhku
alla lasta. Et allalaskmise juures tolmu ei tekiks, mis lauda ruumidesse woõib
walguda, siis tehakse toiduruumi laes olewa luugi ja. pöranda wahele nii
awar neljanurgeline laudadest eraldi ruum ehk kast, et sinna ühets söötmi—-
sekspöhud sisse mahuks. Kasti seinalauad lihwitakse hästi kokku, et pragusid
ei jääks,tri tolm lauta pääseks, ja ühele küljele tehakse uks, mille kaudu

toitusid wälja woöetakse. Pöhu allalaskmise korral on uks köwasti kinni ja
kui toit allalastud, awatakse uks ja nüüd wöoöib kastist loomadele toitu
ette panna. Sellesse kasti tulewad ta astmed teha, et laes olewat luuki

awada ja kinni panna saaks. Nii ei tuleks ka laudapeale kimiseks teist teed
tarwitada. Luuk peab wäga hästi kinni käima, et pragusid ei jääks, muidu
hakkab yragude juurest talwel külmaga lagi härmetama. Toiduruum on ka

jöutoitude panipaigaks. Iseäranis suwel on hea haljastoitu siia mahutada,
kust siis lauta loomadele ette wiiakse.
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Juurwilja keller on laudapeale minewa ülessoöidu tee alla asetatud,
missugune asetus keldri ehitamist kergendab. Wiimasel ajal tarwitatakse
loomadele söötmiseks juurwilja terwelt, sellepärast tuleb juurwili keldrist ilma
peenendamata ainult puhastatult loomadele ette wiia. Juurwilja keller

peaks wähemalt nii suur olema, et ühe kuhja osa juurwilja saaks sisse ma—-

hutada, kui juurwilja talwel kuhjades hoitakse.

Suurema talu puhas karjalaut.

Esitatud puhas karjalaut on kawatsetud talule, kus juba suurema arwu
loomade pidamiseks wöimalused olemas. Ehitusmaterjaalina on joonistu—-
sel kiwid ehk sawi näidatud, mis ühel ehtk teisel juhtumisel tarwitusele wdi—-
wad tulla. Hoone pikkus on 11 sülda, laius 4 sülda 2 jalga ja körgus 9—lo

jalga (seestpoolt möötes). Siin esinewad ka samad koörwalruumid, mis eel—-

misegi karjalauda juures. Juurwilja keldri pealt läheb lauda peale üles—-
käigu tee hobusega pöhu üleswedamiseks.

Lauta woöib mahutada 20 weist ja tarwilise arwu wasikaid. Kuid
karja arwu suurendamisel saame sigade ja lammaste teise kohta wiimisega
weel ära mahutada wasikate asemele 4 weist ja sigade ja lammaste asemele
wasikad, 4—d mullikat ja sugupulli. Suuremates majapidamistes on sigade
ja lammaste sarwloomadest eraldi hoonesse wiimine peaaegu alati tarwilik.

Ja käesolewal juhtumisel on nad ajutiselt lauda hoonesse asetatud. Lauda
läbilöikes on soöimede, looma asemete ja wirtsarennide suurus ära näidatud.
Sellele tuleb weel juure lisada, et looma aseme keskmiseks laiuseks peetakse
314 jalga, kui loomad keskmise suurusega on. Ka looma asemete ja sdimede
mööötude suuruse määramise juures on keskmisi arwusid silmas peetud, mis

Angleri ja maakarjale kohased on.

Loomade asetus.

Loomad on ka selles laudas peadega seinte poole asetatud, ja soõimed pole
mitte nii kesk lauta, nagu kodumaa mdöisates enamasti oleme harjunud nä—-

gema. Esitatud asetuswiisi kohta wöidakse mitmesuguseid puudusi ette tuua

ja on ju teada, et igal soimede asetuswiisil puhtas laudas on omad head
kui ka halwad küljed. Selle asetuswiisi halbade külgede kohaselt on aga köik
abinöud ette nähtud, et heade külgede ülekaal oleks, wörreldes teiste asetus—-
wiisidega. Hölpsat soönniku koristamist wöimaldab üldine keskmine käik.
Seinte ääre jäetud käigud hoiawad looma külmast seinast eemal, ning söimed
on nendele koguni warjuks. Walgus ei saa ka kahjulikku möju awaldada, sest
laiad madalad aknad on wähemalt 5 jalga pörandast körgemal. Loomad ei
hinga üksteisele rikkilänud öhku wastu, nagu kesklauta olewate söimede
juures. Peale selle wöimaldawad kahele poolele eraldatud sdimed hästi
üksiksöötmise korraldamist ja järelwalwet. Ohtune loomade ülewaa—-
tus nöuab ka ainult keskteed läbikäimist, mille järele täielise loomade
ülewaate saab, kuna kesklauta olewate soöimede juures moölemad lauda poo—-
led peab ringi käima, enne kui loomade kohta ülewaate saab.

Kesklauta olewatel söimedel on möisates harilik ühine toidulawa.

Karjatalitajad wötawad niisugusel juhtumisel pöhud sülle ja lähewad jalga—-
dega toidulawale, et pöhku ette panna. Niimoodi saab küll wäga ruttu p—-
hud ette anda, kuid wähema karja arwu juures pole selles sarnast paremust
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nende eesdiguste juures, mis kahele poolele asetatud söimed annawad. Kest—-
lauta asetatud ühise toidulawaga söimedele wöib küll suuremates karjapida—-
mistes ehk eesdiguse anda, kus mitte kunagi tööjöu kokkuhoidmise möttes loo—-
made üksiksöötmist ette ei wöeta. Ja sarnastes suurtes lautades asetuwad ka
loomad wäga tihti mitmeskümnes reas, ehk pikuti lauta wähemalt neljas
reas. Meie taludes pole sarnase karja arwuga tegemist, sellepärast ei saa ka

seda paremust omaks wotta, mis ühise toidulawaga kahepoolega soöimed suu—-
rematele lautadele annawad. 22

Puhtalauda soõimed.

Nagu lauda läbildikest näha, on puhtalauda söimed sisuliselt samad, nagu
sönniku karjalautadeski, ainult wahega, et need pöranda külge on kinnitatud.

Esialgul woibki puhtalauda soöimed puust teha, kui betoonsöimede tegemiseks
weel wöimalusi pole. Siiski oleks ju üldiselt odawam ja otstarbekohasem
korraga betoonsõimed sisse seada. Betoonsdimedele ehan üksköik missugu—-
sest kiwist alus alla, mille peale tsemendist toidulawa ja ümargune küna te—-

hakse, nagu joonistusel näidatud. Küna wälisele serwale asetatakse samasu—-
gune puu wore, nagu sönnikulauda söimedelgi ees on, et loomad toitu maha
ei kisuks. See puu wöre kinnitatakse soöimede ees olewate puu tugede wa—-

hele, mis aampalkide toetamiseks iga aampalgi alla püstitatud. Sarnased
toed on laiema hoone juures puu aampalkide toetamiseks tarwilikud, et nad

koormate wedamise juures lauda peale ei paenduks ja et laudapealisel suu—-
remal määral pöhku woöiks hoida. Aampalkide toed tulewad umbes 3— lehma
tagant püstitada, ja söimede ees olles ei ole nad kunagi loomade tali—-

tuse juures tüliks. Tuleb ainult selle järele waadata, et toed isejootjate
kohale ei tuleks.

Toidulawa tagumise serwa külge kinnitatakse pöönadega ühendatud
2—3 lauda, umbes 15—18 tolli laiuselt, et pöõhk toidulawalt soimede taha
ei läheks. Igale loomale eraldatakse tema aseme laiuselt söim wahedega
ära. Wahedeks wöib B—lo tolli laiune laud olla, mille külge ka poolringi-
kujuline laud on ühendatud, mis küna waheks on. Niimoodi jaotub söim
täiesti ära, ja ütksiksöötmise juures ei saa loomad üksteise eest toitu ära tarwi—-

tada. Et wahed söimede puhastamise juures takistuseks ei oleks, siis kinnita—-

takse üks wahe ots söime ees olewa wore puu külge nii, et see üles-alla pöör—-
duda saaks, kuna tagumine wahe ots on täitsa lahtine. Et wahe paremale
ega pahemale poolele ei nihkuks, selleks lüüakse soöime tagumise seina külge
kaks püstloodis liistukest, millede wahele wahe ots allalangemisel lastakse.
Sel wiisil saab wahet kergesti puhastamise juures üles toõßta ja ta ei nihku
ka looma poolt ninaga lübkamisel paigalt.

Looma sodimede külge kinnitamiseks tarwitatakse neljaotsalist ketti. Kaks
otsa ühendatakse ümber looma kaela ja järelejäänud otsad kinnitatakse pa—-
remale ja pahemale poolele soõimede külge kinnitatud raud klambrite külge.

Söimesid tuleb ka teatawatel juhtumistel sulguda, et loomad läbi wöres-

olewa awause pead sdimesse ei saaks pista. Selleks asetatakse iga looma soõime
awause põikpuu juure weel teine puu, mille ots alumise woöre puu küljes nii—-
moodi kinni on, et ülemine puu ots paremale ja pahemale poole liikuda

saaks. Söime wöre ülemise puu peale kinnitatakse pikk liist (waata lauda
läbildige a), mis ka edasi-tagasi käib. Selle liistu külge kinnitatakse iga looma
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soöime ees olewa liikuwa poõikpuu ülemine ots. Kui nüüd söimi sulguda tahe-
takse, siis lükatakse liistu otsas olewast nupust nii, et koöik pdikpuud otse soöime
awause ette püstloodis tulewad. Nüüd pannakse liist rampi, et see tagasi ei

tuleks ja soöimed ongi kinni. Niimoodi saab korraga koöiki sodimesid sulguda,
miskatkestamata ühes reas on. Sdimede sulgumist on tarwis enne söötmist,
et loomad rahulikult ootaks, kuni toidud ees. Peale selle sulutakse ka peale
söötmist soöimed, et loonad magamise ajal pead söime kohale ei asetaks. Tar-

wis on, et loomad magamise ajal alumise keha osaga wirtsarennini ulataks,
siis kukuks suurem osa wäljaheiteid otse wirtsarenni, kuna muidu loom ise, kui

ka tema ase mustaks saaks. Sellepärast tuleb alati loomade aseme pikkuse mãã—-

-----ramise juures loomade suurust arwesse wötta.

Lauda porand .tuleb muidugi tsemendist teha, kuna seinäärsete käikude

põrand woib ka hästi tambitud sawist olla. Wirtsarenni wastu olew looma

aseme ots, umbes ütks kolmandik kuni weerand aseme pikkusest, tehakse wirtsa—-
renni poole umbes 1— tolli kallak. Wirtsarennide kaudu nörgub wirts

soönnikulawasse ja sealt wirtsakaewusse. Kui turba aluspöhku käepärast on,
siis on waja wirtsa juba laudas soönnikuga ühendada, mis soönnikut wäärtus-
lisemaks teeb. Niisugusel korral ei juhita wirtsa üldse laudast wälja, waid see
imbub turba sisse. ;

:

—
Lagi.

Hea poranda juures ei saa ka mitte lauda lae omadusi arwesse woõtmata

jtta. Lauda läbildikes näeme nöndanimetatud parslage, mis meie oludes
hästi koölbab. 2

Selleks saetaktse peenemad palgiotsad pooleks, kanditakse serwadära, te—-
hatse alumised pooled siledaks ja pannakse lauda laeks niimoodi, et pragusid ei
jäätks. Kui laepuud hästi ära kuiwanud ja tihedalt üksteise koörwa asetatud, we—-

takse hästi sitke sawi, segatakse öleheksliga segamini ja tambitakse plingilt um—-

bes 4 tolli paksuse korrana lae peale. Sawi peal woöib weel öhuke turbapuru
kord olla. Niimoodi on lauda lagi ohukindel ja ei lähe ka talwiste külmade ajal
niiskeks. Peale selle woib sarnase lae peal põhku hoida, ilma et see kuidagiwiisi
lauda auru läbi loomadele söötmiseks kölbmatuks muutuks. Altpoolt on ka
tarwis koik praod sitke sawiga kinni määrida ja pärast ära lubjata, niimoodi
ei pruugiks laudwoodrit tehagi, mis küllalt kulukas on.

Sönnikuruum.

Sönnikuruumis wöib talwe jooksul soönnikukiht umbes 4—l jala köor—-

guseni töusta. Koörgemale töustes woöib sönnik alt ära poöleda ja mustaks

minna. Sönnikuruumi wäljaarwamise juures tuleks aluseks woötta prof.
Schuberti normisid. Need wöiwad weel wähe suuremadki olla, kui kewade—-
poole talwel sönnikut wäljale ei weeta:

Weise soönnikuhoiuks läheb tarwis 36 ruutjalga pöranda pinda,
obuse soönnikuhoiuks läheb tarwis 28 ruutjalga pöranda pinda,e sönnikuhoiuks läheb tarwis 10 ruutjalga pöranda pinda,

lamba soönnikuhoiuks läheb tarwis 7 ruutjalga pöranda pinda.

Sönnikuruumi müüürid tulewad kiwist teha, seda silmas pidades, et nad
wirtsa läbi ei laseks. Samuti ei tohi ka sönnikuruumi pörand wirtsa läbi
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lasta. Porand tehakse hästi sitkest sawist, mis 10—12 tolli patksuselt kõ—-

wasti kinni tambitakse. : c ;

Poranda kalduwus wirtsakaewu poole tehakse nagu joonistusel näida—-
tud. Kallak tuleb neljalt poolt wirtsakaewu sisemise serwa juure kokku. Kal—-
duwus on umbes iga kahe jala tagant üks toll..

Peale selle tuleb sönnikuruumi nurgad poolümargused ja seinad sisse--
poole wähe längu teha, et sönnik paremini kinni wajuks. —

Turba aluspoõhu juures pole wirtsakaewu peaaegu tarwiski, ja kui loo—-
mad talwel jalutades soönniku hästi kinni tallawad, siis seisab see wäga
hästi alal. -

Harilikult tehakse soönnikuruum pooleldi maa sisse. üldine sügawus woib
4—5 jala ümber olla. Et wihmawesi körwalt sönnikuruumi ei nörguks, sel—-
leks tehakse seintest wähe eemale wäljapoole wäikesed kraawikesed, mis kiwi—-

dega ära prügitatakse, et nad kokku ei läheks. Sönniku päikese kiirte eest
warjamiseks istutatakse soönnikuruumist eemale tihedalt hästi wiluandwad
lehtpuud, kuna lume eest warjamiseks kakatukseid. tarwitatakse, mille kohta
siiski wäga lahkuminewatel arwamistel ollakse. Sönnikuruumi seinte möle—-
matele pooltele jäetakse wäljakäigu teed, nagu joonistusel näha, et wankri
ette rakendatud hobune wabalt läbi pääseks.

Kellele on esitatud karjalautade ehitamine jöukohane.

Eelpool esitatud karjalautade plaane waadeldes tulewad arwatawasti
suurem osa karjapidajatest arwamisele, et nii täielikult pole praeguste talu

sissetulekute juures kellelgi wöimalik karjalauta ühes körwalruumidega sisse
seada. Möned aga oleks ka soowinud kas wähemate ehk weel suuremategi
karjalautade plaane näha saada, kusjuures nende ehitamiseks rohkem ütlsik—-
asjalist juhatust oleks antud. Piiratud ruumi juures oli siin wöimalik ai—-

nult tarwilisemaid pöhimötteid esile tuna, mida lautade ehitamise juures
karjakaswatuse heaks arenemiseks silmas pidada tuleb, kuna igal üksikul ehi—-
tajal on tarwilik asjatundjaga koha peal ühiselt nöu pidada, mil hoone ehi—-
tamise üksikasjad harutusele wöiwad tulla. Siin on ka tarwis talupidaja
kindlat algatuswöimet, et küla puu- ehk müürsepad oma äranägemise järele
ei talitaks, nagu harilikult: ;

Esitatud plaanid ja lühikesed seletused on esmalt selleks awaldatud, et

karjalauda korraldamise üldiseid sihte ära näidata. Kui laiemal pöllumeeste
perel tulewased karjakaswatuse arendamisega ühenduses olewad korwalabi—-
nöud teada, siis tahaksime uskuda, et suur hulk agaramaid pollumehi
neid abinöusid ka kasutamata ei jäta. Korralikkude karjalautade sissesead—-
mine on ka üks möjuwamatest abinöudest karjamajanduse töstmiseks. Sellepä—-
rast pole kahtlust, et nende pöllumeeste wisadele püüetele köik karjalautade
otstarbekohaselt korraldamisega ühenduses olewad raskused alla paenduwad,
tes kindlas sihis asjatundlikult oma eesmärgile rühiwad, esialgseid raskusi ei

kohku ning seda woöimatuks ei pea, mis ainult pealiskaudse otsustamise järele
woimatu paistab olewat. Sarnastele ehitajatele on ka tulewikus esitatud lau—-
tade ehitamine joukohane, kuigi enne palju rasket waewa tuleb näha. Waew

pole aga kunagi Eesti pöllumeest kohutanud.
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Põlumajanduslik rahwaleht

Hlmub 1924. aastal seniselt edasi:
Wäljaandja: Eesti Põlumeeste KesKkselts.

Kaastõõlised: Paremad Eesti põllutõõtundjad.

Tellimishind:
Mõned ei maksa midagi: Ajalehe „Kaja“ aasta- ja poolaasta-

tellijad ning Riüigi Statistika Keskbüroo korrespondendid saawad

„bollumehe“ maksuta. : ;
Teised saawad alandatud hinnaga: Asunikud ja Petserimaa

elanikud maksawad „Pollumehe“ eest kolmandiku hinda (50 mk.

aastas), „Postimehe“ tellijad saawad „Poõllumehe“ umbes poole hinnaga.
Hinda tänawu ei tõsteta. „Poõllumehe“ tellijate arw on kiürelt

kaswanud ja trüũki- ning paberikulud sellega tdusnud, kuulutuste ja
tellimise hind jääb aga endiseks, sest et põllumeestel ikaldusaasta on.

Põllumees maksab: Postiga ja postita aastas 150 mk., pooles
aastas 90 mk. ;

Kes hilja tuleb, ilma jäũãb!
„Põllumehe“ tellimine 1924. aastaks on awatud.

„Poõllumeest“ maksab tellida, sellest on nähtawasti paljud pollu-
pidajad aru saanud ja tellimine käesolewaks aastaks kestab edasi.

Ometi on esimese poolaasta numbrid juba ammu otsas, sest toimetus

ei teadnud aasta-algul aimata, et lehte nii rohkesti laiali läheb.

Et kõik tellijad „Põlumeest“ terwe aastakãũigu saaks,
selleks on tarwis tellimised uueixs aastaks juba wana aasta

Iõpukuudel ära saata. ;

Kũsiĩja suu peale ei Iõ”—da,
see pohimòte maksab „Polumehe“ toimetuses. Igaüks „Pollumehe“
tellija wdib toimetusele kirjalikka ndõuküsimisi ooma majapidamise
parandamiseks, loomapidamise, aiatõõ ning muude majandusharude
ja seaduste kohta ette panna ja ilma ühegi tasuta leiab ta wastuse

warsti lehest. ; ; :

„Põllumeest“ wõib igamees rahus lugeda:
„Polumees“ ei ole parteileht, ei riidle kellegiga, ei aja tüũhja

juttu, waid annablihtsal keelel mdistlikku dpetust, kuidas ausa tõ&ga
kergemini igapũewast leiba saada. ;

„Põllumehes“ on Kkuulutusedki lugemiswããrt.
Ta ei awalda linnarahwa tüũhja-tähja reklaami, tubaka, dlle ja

Kkosjakuulutusi, waid ainult need ãrid, kel maarahwale hinnawããrilist

kaupa müũüũa on, kuulutawad „Põllumehes“. Nende kuulutuste järele
woöib julgesti ostma minna.

„Põlumehe“ aadress:
TALLINN, SUUR ROOSIKRANTSI UULITS 12.

„POLLUMEHE“ TALITUS.

Põlumees illmub 1924.aastal 12.000eksemplaaris!
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