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BAamÁszAm 

A falúsi gazdának legnagyobb ereje barmai 
han fekszík. Ezek nélkül fóldieit sem` mivelheti, 
а reá' щёк-1; urasági és megyei szolgálatot sem vé 
gezheti. Szükséges tehát 

, hogy а baromnevelésre 

_magy gońdot fordítson; de е fölött még az is 

szükséges, hogy uémelly betegségeket gyógyítnì 
is tudjon: meri; sok betegség van, melly _а bar-V 
mot rögtön megtámadja, s ha rögtön nem зеф 
tünk, elvész. E részben t'ehát a házi állatokròl, 

/ 

u. m. lÓ, szarvas marha, juh, disznó, kutya, 
szôlandunk röviden. És pedig elöször elöadandiuk 
а tenyésztés szabályait, azutân a rögtön segélyt 
kivánô nevezetesb nyavalyákat. 

. 

Az állattenyésztésre лаву gondot fordítson а 

gazda, теги ekkép könnyen maga nevelhet ma 

Баш]; szükséges házi állatokat 
, s nem lesz kény 

telèn sok pénzt érettök kiadni. Söt a gondos gaz 
da még el is adhat maga neveléséböl s ekkép egy 
'szerre szép pénzt kaphatf Vannak-honunkban vi 

dékek, hol a marhanevelés a párasztgazdának 
annyit iövedèlmez, mint fóldiei, és Eedig .nem 

„ 

n 
‚1 

\ 
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kerül sok pénzébe, шеи: nyáron a bar-om a lege 
lÖn keres magának élelmet; télen pedig а többi 
marha mellett meg sem érzi a ваша. Honunk ál-> 

-dott fóldìe igen alkalmas mindenféle állattenyész 
tésre, s ez лаву kincsforrás lehetne; de hanyag 
ság, gondatlanság, közhaszonnali nem törödés 
okozza, llogy tized részét sem tenye'sztiük an 

nak,' mit tenyészlenil 'megerölletésünkbe sem ke 
`1‘ülne. Pirulva kell megvallanllnk, hogy âllatte 

nyésztésre alkalmas országunkba ma'd annyi bar 
шов hozunk, mint külfo'ldre hajtunk, s ìnkább 
а zabot 

, 'szénát, kukoriczát csak nem ingyen ad 

iuk oda, semhogy âllattenyésztésre Рог-(111116111 
‚ 

merL ez egy 1113 gond és fáradsággal ián 

ALovAxnóL 
A lovak tenyßésztésérò'l. 

А lótenyésztés igen virágzó- lehetne 110111111]; 

ban, csak`a gazdâk valamivel több gondot for 
ditnának агга, de sok вата még tulajdon 321111— 

ségére sem képes csikókat nevelni; hanem агава 
pénzen veszi meg azokat, pedigmég el is adhat 
na szòrgalom mellelt. Sopronmegyei és bánáti 

parasztok olly csikôkat. nevelnek, hogy párjât 
5_6 száz forinton, söt még drágâbban is, ad 

ìák el. А magyar Тара lOVak egykor híresek és 
'külfóldön igen kedveltek voltak, kivált az erdélyi 
lovak. Itt is hanyatlott a tenyésztés. Sokkal több 
is ment ha'dan külföldre, mint most. _ Ipar 
kodjék a gazda jÓ, helyes, 3 magas alkatu kan 
czára szert tenni s ezt mindig jô csÖdör által 
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meghágatni. Tapasztalás bizonyitia , hog у а 031116 
test nagyságára nézve a'nyìára , alakiára nézve pe 
dig apiára üt: tehát szép testü csödör által liágott 
пазу tesLü knnczának nagy és szép alaku csikaia 
lesz. Továbbá a tapasztalás azt is bizonyitia, hogjY 
'a csikó feje és melle атака, 1111136 része pedig 
anylara ůt. ' ‘ 

Honunkban az a szokás 
, hogy minden falusi 

község maga tart a csorda számára csödört 
, 

azért 

Ia csödörvàlasztàsra лаву fìgyelmet fordítson а 

község. Különösen pedig, liogy feie szép, mellel 

széjes, lláta egyenes, fara erós, метет/тазу 
testének más részein beteges ne legyen. Szörére 

nézve fekete ŕagy pei-s ha lehet, minden iegy 
nélkül, mert а jegyek az utódoknál mindig na 

gyobbodnak. Szürke vagy Larka csödöi' nem 

a'ânlhatô, тег1 utódai mindìg foltosabbak, tar 
kábbak lesznek és ez által'értékökböl vesztenek. 
A Канадцы 13, шеппу1ге 1е11е1 

, ép e tulaidono 
katèkell keresni. A csödör 5-dik` éve elött 112313213 
13a ne alkalmaztassék; de 3е` igen vén korában; 
mert mind a két esetben gyönge s beteges csikó 
kat fog nemzeni. Innét következtethetni, milly 
ros-Lul cselekszìk a község, midön megengedi, 
hogy a gazdák 2_3 éves _csödöreikeb a csorda 
116263` haißiák. Az illy, még erötlen csödörtöl, 
csak silány csikót várhatni, s a fìatal 636661` 15 

hâgás által növésében, kifejlödésében llátráltatik, 
elsilányul, és satnya gebe lesz belöle. Vajha e 

rosz szokásta fólebbvalóság eltiltaná!! Roszul cse 

lekszenek azok is, kik csak igen elaggott Капот— 
kat llasználnak а tenyésztésre , inert elek egészsé 
ges csikót már nem fogngak .nemzeni Szinte rosz 

l 
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‚ 

szokás а 2 _3 éves kanczákat is meghágatni. 
Ezeknek teste ugyanis még 1111103 kifeilödve , 

tehát 

magokat igen elgyöngitik, megrontják, 63 ekkép 
csikaik is gyöngék, silányok leendnek. 

l 

Bosz gazdálkodás , 
ha 2 _ 3 száz kanczából 

kálló csordŕmál csak еду 036661‘ tartatik; meri; ez` 

igen megeröltetimagàt, 2_3 év mulva, - söt még 
elöbb is _ elgyöngül s ezen idö alatt is gyönge, 
beteges csikókat fog nemzeni. Minden 50 -— (iO-ra 

Юзу 036661 számíttassék. Igy 12-15 évig is el 

szolgál s nemzedéke erös 63 326р yleend. Némelly 
megyéknek igen dicséretes ama szokása, mi szerint 
az adÓzÓk számára 16, 6163, 326р testíí csödörö 
kel; tartenak. Kinek szép , 16 kanczáia van, el ne 

mulaszeza azok által meghágatni, mert ekkép szép 
nyereségnek nézhet elébe. 

Sok helyen ama rosz szokás uralkodik, hogy 
v:i kanczát megfolyatás vagy meghágás után hideg 
vizzel leöntik 63 ег63е11 futtatják, hogy vemhes 

legyen. .Ez által ép ellenkezöt nyernek. Azért 
a pásztoroknak , 

kocsisoknak ez tiltassék el. ' A le 

gelön , folyatás után 
, a kanczát hagyia а pásztòr 

nyngalomban. Ha а folyatâs nem legelön, `hanem 
valami háznál tö1~ténik;`a kanczát lassan vezesse 

Вам а kocsis s hagyja azt magára. .9_10 nap 
mulva vezesse ismét a csödörhez 3 lia elfogadja 
1616 hogy elöször meg nem vemhesedett, ha pedig 
rngdalòzik s el nem fogadja , 1е1е hOgy mâr vem 

1163. А2опЬа11 9_10 nap mulva ismét 7626336 

а csödörhez próbára. Hágatásra leg'obb idö mar 

* 

121и3161`1и111и3 végeig. A csödörök hagatás alatt 

16 63 elegendö zabbal tápláltassanak, hogyicrös . . 

csikôkat nemzjenek. 
` 
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A vemhes kanczára vigyázzon a gazda; s 

'obban tartsa mint atöbbi Поют, mert ennek vem 

hét is kell táplálnia. Munkám mérsékelten s vi 

gyázva lehet ugyan ан használni; de a csikózás 
elótt 2 _ 3 héLtel kimélje meg. Csikózásnál ielen 
legyen а gazda s itt különösen arra vigyázzon , 

hogy -a kancza fáidalmában Гагат! ne feszitse ma 

gát а falnak шву más tárgynak; s ha ezt teszi, 
von'a félre öt 

, nehog)r csikaiát 4ehhez szoritván, 
megölie, Az álmos 

, Залива ìószágílval nem sokat 
törödö cselédre azt soha se bizzai. A csikózást 

hagyia égészen a természetre. Némellyek azt gon 
dolják, minél elöbb megszületik, annál jobb, mi 
ért is kötelet kötnek гей, s 4--5-én lluzzíik. Ez 
rosz slzokás. A lovaknál igenlritka eset, liogy ro 

szul ìöiön а csikò. A mezöhegyesi ménesben 4000 

csikó közól keLtÖ iölt roszu'l t. i. farral. A-köldzsi~ 
nórt el ne messe, тег: ez elszakad magàlól vagy 
a kancza harapia el. Csikôzásnál v'izet elegendö 
mennyiségben tegyen a kancza elébe, тет: sok 
5201` több akÓt iszik meg napiában. A megszült 
csikô patáin levö rostos sárga állományt le ne 

csipie чаду le ne szággassa , 
mevr. ez annak idejé 

ben magátôl is leesik. 
„ 

Í 

Vigyázatlan használás által a kancza vemhéì. 
gyakorta elvetéli. Az elvetélés közönségesebb. 
okai ezek: 1) ha igen llosszú ideig erös munkâra 

használiuk; 2) ha igen megkergetiük; 3) ha Iösz. 
szel és tavaszszal llóharmatos тазу fagyosv fiíre 

haitiuk; 4) ha hideg idöben 
‚ 

futás után, midöll 

izzaë, hidegen állni hagyiuki., hog у kihi'ítse magát. 
5) Utés vagy rugás által. Mind ezt kikerülhetil'ik, 
ha mértékletes munkára használiuk , а legelöre ko 
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rán ki nem haìtiuk, és hideg idöben a megállás 
nál pokróczczal egész testét azonnal betakariuk. 
Legelön a rugást meg nem akadályoztathatiuk, 
azért a vemhes kanczákat а` nem vemhes lovakkal 

ugyanazon legelöre ne папаши; 1зъё116Ъап pedig 
а vemhes kanczákat а többi lÓtÓ'l különözzük el. ' 

Csikozás után két három hétigv Ье ne fogìuk, 
részint, hogy eröhez iöiön , részint hogy'csikája 

’ 

megerösödiék, de ez idÖ alatt ereszszük naponként 
a szabad 1égre_,h0gy, hozzá szokiék. A sovány kan- » 

czát vagy ha kevés teje van, zabbal abrákòliuk, 
hogy csikaia táplálására elég teje legyen; de rosz 

lisztet vagy árpadarfát neki ne adjunk, тет-1: attÓl 
a csikô hasmenést kap. N yáron, ha i6 legelöre 
iár a kancza 

, nem szükséges az abr-zik., 
-Némelly kancza olly roszI természetü, hogy 

csikaiát nem hagyja szopni, akkor egy ember fog 
ia meg a Кейс, másìk pedig az elsö шпаг emelie 
fól azon a felén 

, mellyiken a csikô szopni akar, 
még hozzá szokik. A szoptatás 6. hónapig tartson. 

Elválasztáskor tâvolesô istállôba zâr'uk el a csi 
kót 

, hogy .anyiát nyerítni ne hallhassa'. 
ok kancza csikózâs пьёт; nem> sokára ismét ~ 

sárlik, s ha elég erös, legiobb tüstént mßgfolyatni, 
mert ha most elhanyagoliuk, nem sárlik meg. S 
a tapasztalás bizonyitia, hogy a szoptató kanczák, 
ha szoptatás alatt uira vemhesek, nem csak hogy 
meg nem soványodnak, hanem inkább megkövé 
rednek, söt akkor soványodnak el, ha szoptatás 
közben nem hagyjuk megvemhesedni. 

f Elsö évben a csikôrr iôl штык, hogy nöiön 
s egész teste eró'södiék. Ha elsö évben elhagyjuk 
заглушай, soha sem lesz belöle valamire való 16. 
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Patáiát gyakran nézzük meg, inert gyakran törté 
nik, hogy a körömhâz nem vásìk el egyaránt, 
ekkor a kiállô részeket kovács által csipessük le 

, 

hogy a para also széle mindenütt egyenes legyen, 
mâskép а lábak llibásan nönek s a pata is ferde 
lesz. Ez még azéri: is szükséges, mivel a csikó 
hozzá szokik a lâh fólemeléshez s késöbb a patko 
lás könnyů lesz. Nyáron, hol csak lehet, a Csi 
kôt legelöre hajtsuk., télen pedig olly istállôban 
tàrtsuk, melly elég meleg, de nem gözös. A ga 

_nait gyakran tisztitsuk ki, alomnak elég száraz 
szalmát adiunk, szabad légre naponként ereszszük 
s ez idö alatt az istállót szellóztessük ki. A sötét 
istállÓ minden marllânak _ kivált a ñataloknak 

+- ártalmas. Naponként vakarjuk és keféljükis 
_meg a csikòt, ha istállóban van, igy szép sima 

szöre lesz, s iobban nö. Be ne fogjuk, mig nem 

'negyedfl'íg a korábban befogott csikók, ha na 

gyobb 'és eröseknèk látszanak is 
, elsoványodnak, 

nem sokára satnyák lesznek.` Кога befogás az Oka, 
hogy nálunk annyi.hitvány арг6 gebe van. Minél 
késöbben fog'juk be 

, 
ânnál tovább tart, ugy hogy 

kora 4 -— 5 évében befogott csikó 10. évvel is to 

vâbb szolgàl, mint kora 2 _ 3 évében befogott. 
Петя és itatás. 

Nyugvó lovaknak igen egészséges а 16 legeló, 
,különösen a dombos hegyeken levó fü, mert ez 

1оЬЬап táplália Öket, mint а 1арозоп а buián te 

nyészö, “из, s'avanyu fü. Deres чаду megfagyott 
НЕ. ш1пс1е11 lónak igen ártzilmas.A Zab legegészsé 
gesebb eledele lovainknakgfmert könnyü emész 

tetíí, 161 táplál, llamar nem savanyodik meg a 



l 

d' 

`gyomorban, nem .pufl'asztja -fdl a hasat. Mind е 

mellett, ha nagyon 111011611 és sokat eszik belöle a 

16 
, р. о. ha zabos zsáklioz 1111, könnyen megza 

bal. A rozs m'ár kis mennyiségbenis iobban tap 
lál, mint a zal); hanem nelléz emésztetü, hama 
rább megsavany'odik a gyomorban , 

llamar szélko 
likát okoz 

, kivalt, ha nagyobb mennyiségben 
eszik a hozzá nem szokott 16. A legnemesebb és 

legdrágább arab lovak hazájokban árpával шпаг 

nak. Ez könnyebb emészteti'í a rozsnál s `61 tá 
plál, hanern llamar 

I 
megsavanyodik `а belekben. 

Az angolok gyakran babot adnak lovaiknak; mi 
einknél szinte 

, mint a kukoricza, megzabálást okoz. 

Dolgozó és istállós lovaknak tehát legiobb eledel 
a zal) és 16 széna. Adllatunk nekik трёп 15, de а 

rozsot csak az igen nehezet lmzó fuvaros lovak 
nak sok szecskával keverve.` Fiatall lovak azonnal 

megzabálnak tôle. A szemes abrakot mindig' 
szecskaval keverjük s vizzel locsoliuk meg. 8261111 

. J y l . в l -f 
~ 

Í takaritasnal igen vigyazzunk, liogy afa el ne er 

.'ék, mert ekkor a legiobb része t. i. а magva _ 

elhull, a Ш, 111а52111, kemény lesz 
, 

és neni igen 
tâplál. Dombosabl) hegyeken kaszált szénát sok 
kal iobban szereti а 16, mint lapályokon termet 

tet, mert itt közönségesen sayanyú széna terem. 

Réten`a` széna 161 megszárad'on, kù'lönben meg 
fülik, megsavanyodik' s.î nyavalyákat okoz, kivált 
a Gsikôknâl. 

Némelly táìakon, kivâlt,hol mar a tagosztsily` 
be van hozva, nyáron az istállôs lovakkal zöld 16 

ЬегёЬ,‘1ис-2егпёс, bükkönt etetnek. Ez etetésnél 
igen vigyázzunk, `llogy igen gyönge ne legyen а 

zöld takarmány, kétszer kaszáltassék naponként, 
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v 

nem pedig több napra egyszerre, mert megfülik, 
megsavanyodik. 

v 

Igen sokat ne adjunk egyszerre és utána azon 

nalsok vizet; mert a 16 fölfuvôdik. Ha lôlierét, 
luczernát szénának szârogatunk, azt télen szal 
maval keverve, szecskára apritva, etessük. Enni 
valÓ тети/1563 a 16 nagysága 5 11а521161а1а sze 

rint iven különbözó’ de arra különösen 17101762— 
Í o '‚ 

i Í l l i I 
р 

2111111, liogy nnnak ldelen kaplak ennl valo okat. 

Beggel befogás elött legalább két óraval kezdes 
sék az abrakolás. Rosz 5201165 аЪга110165 а1а11 föl 
szerszámozni 5 evés után azonnal befogni 5 Ьегт 

~ 7 Í lr 

getni а lovakat; mert elsovanyodnak es erotlened 
nek. Munka 111611 elöbb mindig szénát adunk és 
csak azután abrakot meglocsolva 5 vegre italt. 

_ 

Nyáron elöször szénát kapianak s utána igyanak, 
de csak keveset, e kevés ivás után 10111) izüen esik 

az abrak; abrak után pedig hagyiuk inni, men 
' l Í 7 7 

nylt akarnak. Szorgalmas vakaras es kefeles na 
.. 7 l 

O' ‘ 

l 
.. gyon sznkseges a loyaknal, ez egy nfl/p se mnlasz 

tassek el, mert ez altal a рог es mas t1sztatlan 
Í VP rr 7 Í с l l l 

sag a Ьогго1 eltavohttatik s kiparolgasa szabadon 
történlietik. Sáros idöben a sârletisztitást más 

napra hagyni nagy. lustaság. lNedves, esös idöben' 

~pedig az istállôba eresztés után egész testökbèn 
szalmával dörzöllessenek' meg 161, mig a bör 
nem száraz egészen. A lovak 15161161а világos , elég 

Í 7 Il Í п . 

tagas, nyaron lliuves, telen pedig meleg legyen, de 
ne gozos. A lo nagyon megkivanla a tisztasagot, 

- azért а ganaj és hugy mindig eltávolittassék, mert 

ennek gözölgése nagyon ártalmas; éire alomnak 

nagyon tiszta szalmát ad'unk. Sok 16 а nedves, 
tisztátlan alomra le nem fekszik. Télen, ha sem 



_p__ 

mi dolguk sincs a lovaknak, ne liagyiuk egésv. пар 
ai. istállóban, lianem ereszszük a szabadba 

, 
561211 

tassuk s ekkor az istâllót szellöztessiik ki. 

A так BETEGSÉGEI. 

а) Külbetegségek. 
Gsikófog eltávolítàsa. 

А csikóknál, midon fogaikat vàltiz'ik, 351111 
Aran m'egtörténlietik, liogy a te] vagy csikófog 
mindjárt nem esik ki, llanem az u' fog által fél 

гепуошайк7 ez pedig ferdén nö. Ekkor a csikó 
fogát fogÓval kiszakitìuk. 

Щеп alatti biborcsò el ne тетенек 
A lovak nyelve alatt két lencsenagyságu Bi 

borcsó van, mit némelly tudatlan0k nyavalyának 
tartanak s lla a lÓ nem eszik, elmetszik. Ez't ten 

ni nem szabad, шей ez két'nyálcsatornának а 

‘ nyilása, mellyen а rágásnâl nyâl foly а Száiba, mi 

az emésztést elósegiti, végén реф; azéri; van bi 
borcsô 

, hogy a csatorna nyilásába valami nemen 

ìen s be пе dllgôdiék. Innét látiuk, milly r0 

szul tesznek, kik elmetszik, minthogy ékkor he 

161116111113 mi sok nyavalyát okoz. 

Поташ kisebesülése. 

к 

Hordász vagy is az állkapocsnak azon része, 
„ 

1101 fogak nincsenek s a fölkantározott lónál a zal) 
la fekszik 

,Y gyakran zabla által kisebesül. Ezt lia 
son mennyiségü méz és eczet keverékkel néhány 
szor naponként bekenjük, s a zablát meggyôgyu 
lásig a száiába nem teszszük. 
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пустынным. 
Nélia «a zabla likat csinál 'a nyelvben, sòt a 

nyelvet be is repeszti. Ekkor minden evés után 
sós vízzel mossuk me" a sebet, és а fólebb emli 

О 

Lett mézes eczettel keniük be többször naponként.' 
Szájsebek. 

Nella alónak а szaìaból sok nyál foly, mel 
lette szomorú, nem eszik, fejét csù'ggni hagyia. 

YEkkor nézd meg а 51:11:11, s ha nyelvén s száipad 
lásán apro ветке; гамм, ezek betegségének okai 
s igy gyógyitsd meg: keverì össze egy kanál mé 
zet, egy fertály boreczetet 

, egy шато]: sót s ek 

kép használd: egy uiinyi vaslag s egy rÖf hosszu 
botra tekergess s köss tiszta rullát, mártsd azt 

az elöadott Юты-6111112, dörzsöld meg vele 161 az 

egësz nyelvet, a száipadlást., s hol sebeket találsz, 
naponként 3_4-szer s- 133Г nélxány nap mulva lo 
vad тезы/6331111. ' 

A szájban Шевелим kemény test. 

lìvés közben megtörténik, hogy a legjobbany 
'i-vö 16 egyszel're megsziinik enni, abi-aka elótt 

usnk'fill s prüszö". Ennek Oka, liogy. darabfa, 
шву mais illy kemény tárgy rolt a széna vagy 
“brak között, s ez a nyeli' fölött. Евгению, а. 

‘ 

l'ogak közé шву nyelv alá, шву szájpadlzishoz` 
szorult. Ekkor iol fölnyitjuk a 16 száiàt s igy az 

akadékot meglátván , 
kihuzzuk azt. 

A nyeldeklò'ben' чаду bárzsi'ngban певицам; testek. 

-Hol hurgonyât, répát s más illy darabos ta-- 

karxnányt kapnak a lovak 
, 

sokszor megtörténik, 
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hogy egy пазу дагаьоъ, rágás nélkül, nyel le a 
y 

16 5 ez nyeldeklöiében megakadt. Ezt megismei' 
lietni, ha a 16 szá`ábÓl sok nyál foly, nyakát 016 
re tartia, köhögni akar, fuldoklik, iiedten te 

kinget maga körůl, szemei meredtek.. Néha a 
' megakadt testet kivül a nyakon - a légcsö mö 

gött kiállÓ dagkép _ láthatiuk. E baion rögtön 
segitsünk, k-ülönben а 16 megfnladhat. Segítsünk 
pedig igy: másfél vagy két röf hosszú vékony 
spanyolnádra, vagy ha ez nincs más hailékony 
pálczára, gömbölyüen tiszta vékony ruhát kö 

tünk; de 161 kössük meg, nehogy lecsuszván, ez 

is a nyeldeklöben maradion, s 161 megolaiozzuk, 
a 16 száját fával vagy más tárgygyal fölpeczkel 
vén, a fejét, mennyire lehet, elöre hozzuk 

, hogy 
ynyaka egyenes legyen, s ekkor a niegakadt testet 

‘ pálczával a gyomorba taszítjuk. Ha olly szorosan 

feszííl meg, hogy le nem taszíthalni, akkor a 

bárzsingot kell fólmetszeni és az idegen testet be 
löle ekkép kivenni, de ezt csak ügyes barmâsz ~ 

teheti, mert nehéz mütétel, kiért is rögtön 11111 
dtink. Néholia kovácsok is birnak annyi ügyes 
séggel, hogy azt megtehetik. ‚ 

’ 

_ 
_ 

~ 

Szembeftegségek. 

l. Szemgyuladás. 

A 16 szempillái dagadtak, sok köny foly а 

szemból, gyuladt szemét „матча, ha a Буц 
ladâs nem nagy , 

sötét istállóban némüleg kinyitja 
s ekkor, ha megnézed a szemet, 161-6511011 találod. 
Еж ekkép orvosolliatodî kovács által vágass eret 



a lÓ nyakán s hadd a vért folyni 4— 5 itczéig. ik) 
Borogasd hideg vizzel a beleg szemet. f Minden 
félórában lfris vizet használj; mcrt az istállóban 
állott viz megmelegszik és inkább Бит 

‚ 
mint liasz 

nál.) Télen havat vagy porrà tört jeget köthetsz 
rá. Itala vagy étele közé tégy 2 _ 3 lat kesersÓt 

hogy hasmenése legyen. Enni igen keveset adi 
neki. Ha ezeket szorgalmasan megteszed, lovad. 
hamar meggyógyul. _ На folnyitja szemét, és 
Ввод hogy tiszta, néhany na még tiszta vizzel 

mosogasd azt, ha pedig homá yos, folytasd a 111 

deg b'orogatást még 5 — 6 napig s ha erre el nem 

mulik 
, törj össze iÓ aprÓra fehe'r czukrot 

vagy konyhasÓt , 
ebböl mennyit hù'velyked és 

штамб ujjad közé csiplietsz , dörgölda szem szög 
1etébe ugy, hogy a szembe menìen. Erre igen fog- 
a szem könyezni, de azért ki ne mesd. Ezt пароп 
ként egyszer. Hog/_yÍ hamarább gyôgyulion meg, 
végy а gyôgytárbol fél lat körösbogárport s ke 
verd össze 1_2 lat tiszta zsirral. Ebból egy (116 

nagyságut, naponként k'étszer, kenyj a szem alá 
4_5 uìinyival a pofákra, mig jÓ genyedés támad. 

2. Szemfoltok. 

Sokszor szemgyuladás вышита! а szemen 
~ ГОНОК (а köznép hályognak nevezi, de«l1ibásan,'lásd 

") Igen rosz szokás érvágásnál vért a földre folyatni, 
mert így soha sem tudhatod, mennyi folyt ki, ha 

nem've'gy valami ede'nyt s шву hele annyi itcze vizet, 
hány {теще Vél't akarsz ereszteni, s jegyezd meg, med 

dig ért a viz; ezután töltsd ki а 'vizet, s тевт 
gott érhò'l ebbe ereszd jegyzésig а vért. _ eg kell 
itt рвущий, hogyegy itcze viz vagy vér mindig' két 

r 

. 

Шток: nyom. 
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a liályog ezikket) maradnak vissza. Ezen foltok, 
ha nem régiek, ekkép gyÓ'gyithatÓk _: Végy fel lat 
fehér czukrot, s feller gáliczból félannyit. Törd 
össze finom porrà, s csináli irtollbÓl mindkét 
részét elvágván csöt. Tedd ebbe a port, s fúdd 
a lÓ szemébe. Vagy: végy fél lat fehér czukrot, 

i 

tégy hozzá a gyógyszértárbôl vöŕös higanyport` 
(mercurius praecipitatus rnber) sv fehérgáliczot 
linom `porra törve 

, 
és fudd a szembe naponként 

haromszor. Az igen könyezö szemet ki ne mosd. 

Vagy: végy 2 lat тиса vaiat, 1 neliezék vörös hi 

ganyport._ Keverd ezt 161 össze, s belöle пароп 
ként háromszor keni- borsónagyságut а szembe. 

3. Geny és vérszem. 

`Néha а szem külhártyáia egészen egészséges; 
lianem belseiében kiömlött vért vagy sárga ge 
nyedséget látunk. Ezt`szinérölkönnyen 111651311181‘ь 
hetni. Gyôgyitása szinte az , 

mi а szemfoltoké. 

l4. ütés anal „kozen латышам. 
На а szemgyuladàs ütés, bökés következté 

ben származott; csak a hideg borogatásokat hasz 
náld igen szorgalmasan, belsöleg pedig 2 _3 lat 
kesersÓt s meggyógyul. 

5.116пароз тайма. 
Némelly lÓnál minden kül ok nélkù'l штаб 

nak szemgyuladások s alig gyôgyult meg a szem, 
'ismét' vörös lesz. Ez nagy bai, mert az illyen IÓ, 

. 
elöbb ntÓbb, de bizonyosan szl'irke hályogot kap 
'és megvakul. E bait hÓn ар os vakságnak 
vagyy 11 Ó d v a k s á g n a k nevezzük 

, mert maid 

ч 
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Minden hónapban elÖiÖ , s legügyesebh orvos sem 

tudia` meggyógyitni azt, mert belslö betegségektöl 
szarmazik. Az illyen lovat cslkonevelesre nem 

kell használni,mert csikai is illy betegesek lesznek. 

Mint kell 'az ńton a ló szemeire'vigyázni? 
’ Szeles idöben, ha poros vúton Vanna-k a lo 

vak, por,yhomok sat. megy szemeikbe, ezek is 
okozhatnak szemgyuladást, azért a gondos kocsis 
vagy gazda, ha illyen utrÓl haza lovainak ` 

szemeit többször napiában tiszta hideg vizzel ki 
mossa s ez âltal a szemgyuladást eltávolitia. На а 

16 szemébe valami esett, s ez okoz szemfáiást, 
vedd ki az idegen testet belóle s ha máskép nem 

lehçt, fektesd le a lovat, feiét nyomd le erösen, 
hogy ne mozdulhasson, s ekkép szempilláit fól 

nyitván', vedd ki azt 
, 

ezután pedig szorgalmasan y 

hìdeg vizzel borogasd. 
6. 821111111 шт. 

Szürke hályog a szemnekl belsÖ részében 
van, maidnem a köze én; azért a szemfol 
tokkal _' miket` a Eöznép külliályognak szo 

kott nevezni, de roszul _ 161 nem eseréllietni, 
ha következökre figyelünk: ha а szemet megnéz 
zük es a külliártyán (szarvliártyán) az az: a szem 

fólületén .látiuka foltot s uiiunkkal hozzá is пуц1а 
hatunk; ez nem külliál yo , 

hanem szemfolt. 
На pedig nem а szem fólületen; banem 161 Ъеп ,f 
a szemfényben, látunk gömbölyt'i szürke, vagy 
терний, vagy särgás testet, ez sz ürke 11 á 

lyog. VSzemfolltnal, ha csak az egész szem {ВШ 
letét el nem boritia, nem egészen vak а IÓ; ha 

' 
. 

' 
' 

. 2 ‚ 

i 
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,negn 111111111- többet lat, minél kisebb a folt, a há 
1 of'nál edinr seinmit sem lát. A 16 vàksaßát i“ _y_:a,P1n„ 

_ Íe ‘oy 
le obb robalmz hacsak e 1k szem 11а1 `"cgos, а „gl Р 

и 
_gy ._‚ 

.Y n 

l 
io szemet kendovel bekötiük, de iol, liogy ezen 

ne nézliessen 
, 

azután kertelésnek тазу deszkapa 
lánknak vagy falnak vezetii'jk; lia lát még valamit, 
nem megy neki, ha vak, természetesen neki megy'. 
Вова pròba >uiiunkat a szem mellett mozgatni, 

_ 
_ 

mel-t a tunya 16 ezt, ha legiobban lat is, föl 
Siäm Yeszi. / 

' 
' 

7. Беден: hályog. 
Fekete h_ályognál a szem egészen Шиша, ßen 

ne seninii foltot vagy más illyest nem látunk , ki 
чёт, hogy g szem igen nagy s ki 4van làgulva. 
@Sak a fólßbb elöadott prÓba által tudliatiuk meg, 
vak-e 1116 vagy лещ? azért a tiszta szemnél 

, 
ki 

vált „ha a' 16 lábát menés közben igen fölemeli 
, 

menése nem egészen bátor 
, 

'az árkokat nem ke 
rüli 

, a fo'nebl) mondott prÓbât solia se kell elmu 
laszlfiai ` 

' ' 

А 

'3. Nyeregnyómás. 
. 

_I-’aripi'tkQnl y,aynyereg ha vagy igen meg van 
l 

szoritva изувер tag, иву liogy ide oda сш— 

ШК; ‘(ЯЗХ PQClig-roszul van készitve ,'egyenetle 
‚идти ш’ошёза álial, а lóhátot falter-i. Е 

fólköït 119154“ Ь-91‘С93а55и11 пёЬёшу пар tiszta hideg 
”Чай, Qzulán kámforos pâlinkávalA mosogassuk s 

v "így тезы/6351111, de meggyògyulásig ne nyar 
äëllunk Falta: На a nyomás nlagyobh, genyedés 
.e щеауец ài, щёиев: Yörösllagymâval keu ш: 

1119561161111 5 milielyt kissé pulsa , fólmetszeni, kü 
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lonben а geny а hns közé' veszi magát s ‚351683111 
hatlan sebeket okozlmt. Fölrnetszés után 111111111: 
kal a dagba nyulunk, hogy megtudhassuk, vai'iòn 
nincs-e benne ůreges liely s 11а ürt találunk; azt 

fenekig fólinetsziik, hogy а geny'kifolyhasson, 
máskép meg nem gyÓgyul, hanem elfa'ul, a 05011 

tokat is megtámadia s a lÓ elvész. Fölmetszës 
után azegész föhnetszelt dagot olaiba márftott 
csöpi'ivel kilömii'ik` 111311651211111"э s ezt пароним: 
folytatiuk mind addi“, mig megyógyul. 

9. Szerszámnyomás. 
‚ 

А szerszám nyomása á'ltal okozott fölt:ö'réseï-l 
ket 'is szinte ugy gyÓgyitiuk, mint a nyeregny'o 

'mâst, t. i. napiában iöbbször hideg vizzel mos 

snk vagy borogatiuk. 2 lat kámforos pálinka, 3 
lat Ólomczukor a gyÓgytńrbÓl s 1 meszely tiszta 

‚ 

viz összekeverve is liatlialÓs szer, ha ezzel t. i. 

napiàban többször mossuk a sebet. Ha a dag ge- ‘ 

nyedésbe megy át, zsirral kenegessük meg gya 
korta s ha megérett , 

éles késsel vág'uk föl. A vá# 
gástiÓ alé felé tegyük, hogy a geny leïolyh'asotn - 

10. Szügbehágás. 
На al() szögbe vagy hegyes fába, 111163030 

répbe hágott, s ez talpán keresztül a pata belrë-i'I 
szeibe hatott 

, 
azonn-al linzzuk ki a hegyes testet, 

de vigyázva , hogy bele ne töriék, s ekkép/a 10 
таъ mindiárt а kovâcshoz vezessük, ki a hegyes 
test helyét fólmesse uiiával megnézze, nines-e 

üreg a talp alatt s ha van, minden üreges helyetï 
messen föl. Ha már genyedésvkezdödött, igenE 
szorgalmasan kutassa kiC а kovács amaglelyeket, 

л 2 
l 



1101 aköröm az alatta fekvö hustól elvált. Ezen 
elvált rés'zeket mind messe fól , s ha az egész talpát 
is ki kellene metszeni, különben soha meg nem 

gyógyul , 
hanem inkább tovább teried a ge 

nyedés, több rész válik el а hustÓl, s pârna 
mulva а pata legnagyobb részét elválva találiuk, 
s ekkor a 16 belsöleg- is megbetegszik s megdöglik, 
mit megelözendettünk, 11а az elvált részeket mind 

iárt eléggé elvágiuk vala. 

ll. Elszegezés. ‘ 

Patkolásnál a vigyázatlan kovács nella a sze 

get az elevenbe veri s ezt elsz ege”z é 5 n ek ne 

vezzük. Ha a szeg nem ment egészen az elevenbe, 
‚ 

hanem csak nyomia a szeg azt, ekkor patkol'âs 
után nem sántit, de más vagy harmad napra igen; 
ha pedig az elevenig verte a szeget, patkolás után 
azonnizl sántit Ekkor vegyük> le a patkôt , a sze 

gek kihuzásánál vigyázzunk, nem rántia-e meg av 

lábát, а kihuzott szeget рефЁ,г nézzükV meg, vrai 
`011 nem nedves-e? Azután köröskörül a patat fo 

gÓval becsiptetve és nyomva , vizsgáliuk meg , 

nem fai-e neki a nyomás, s_a fâiÓs helyen mes 

sük be а talpat, hogy a ben,levö nedv 
, vér, savÓ, 

geny sth. ki folyion , s minden elvált szarut mes 

sünk le, különben mindig tovább teried s a 16 
elvész „mint fónebb érintök. 

12. 111111, 11011. 
Е2е11 ragadÓs nyavalya gyakorta találtatik a 

lovaknâl, különösen vién 
, rosz eledellel 5 tisztát 

lanúl tartottaknál. Fészke а bör, különösen a 

feién, lapoczkán, s a czombok bel részén. Megis 
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merni nein nehéz az által l.) hogy a rühes vagy 
koszos hely már messziröl fehérlik 

, mert a ször 

kiliull, a börön számtalan korpaalaku pikkely 
van, ezeket, ha levakariuk, aprÓ liôlyagcsákot 
találunk vizzel telve. Néha ezen hÓlyagcsák’ föl 

pattanván , a viz kifoly belölök s a börön varat 

kêpez. 2.) A rühes hely nagyon viszket, azért a 

lÓ тает mindenliez dörgöli s harapdalia a rühes 

helyeket. . 

' 

А růh magá'Ól kifeilik a_z elhagyott, rosz ele- 
I 

dellel tartott tisztátalan lovaknál, nagyon raga 
dÓs s ekkép többnyire egész csordák megkoszo 
sodnak. Egyik lÓrÓl a másikraragad a csordân, 
ha egymáshoz érnek, ha a koszos lÓ szerszámát 
a tiszta lÓra teszszük, vagy kefe, vakarÓ, pokrÓcz 
állal, 11а ezek koszos lÓnál használtatnak. Azért 
koszos lovat a falusi> elöliárÓság a csordân meg 
ne szenvedien, s a pásztor büntetés alatt tartozzék 
azt beielenteni. A kocsis kefét, vakarÓt mindig 
'vigyen útra magával, nehogy ezeket ismeretlentöl 
ke'ì'vén, lÓvai megrühesedienek. Másnak pokrÓ 
сад, зяргэиёшаъ’ ne használia. 

A rüliet, llamar hozzá Имён, bizonyosan 
meggyôgyithatiuk; de ha már nagyon régi, ma 

gát igen befészkelte 
, igen nehéz gyÓgyítni. ‘ 

GyÓgyitás. 1.) A ríihes lovat al többitö'l 

elti'ivolitilik, s tiszta, szellös istállÓba helyezzük, 
nyáron füves kertbe vagy rétre kipányvázzuk, 
eledelül neki 'Ó abrakot adunk. A vele bánÓ ko 
csis más lovak oz ne menien, mert általa azokra. 
is elragadhat; ha pedig ezt el nem kerülheti;leg- 

" 

alább kezeit mossa meg mindenkoi` 2.) A rühes 

helyeket зонд erôs szalmacsutakkal dörzsöliük , 
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vagy vakarÓval, erös kefével tisztitsuk, ezután az 

egész testet szappanos meleg vizzel vagy luggal 
naponként Ie'mossuk. Tovabbá 6 lat fenyömagot7 
6 lat büdöskövet, -6 lat piskolczot, 6 lat tarnics 

gyökeret három részrey osztu'nk el 
, s liar-mad re' 

szét reggel, délben s este abrak közé keveriük, 
az abrakot megnedvesitvén, hogy a port rÓla el 

ne fúhassa. Ezt 5_6 napig folytatiuk a mosassaI 

együtt. 3.) Hatodik nap 6 lat büdöskövet, 2 lat 

körösbogárport, 2 lat terpetin olait, 2 lat Ien 

mag olait keveriünk össze s e keverékkel a rühes 

helyeket iól bekeniük,‘a kenöcsöt két nap rait 
hagyiuk, s azután szappanos vizzel lemossùk. Ha 
Её: három bekenés után a bór tiszta, var, pörse 
nés, bÓIyagcsák sat. nem látszanak raita, a IÓ 

meggyógyult; 11а pedig még nem tiszta 
, folytat 

_iuk а bekenést és mosást. 1 lat foIyÓ zöldló (Chlo 
rina liquida), 4~lat fa vagy lenmag olai- is össze 

keverve s ugy használva, mint az elöbbi, igen iÓ.. 
-- Vagy eleven kénesö zsir _ a gyógytárban 

>kapllató -- S иву Ilasználtatik mint az elöbbiek. 
A koszos lÓ állial használt szerszámokat vizbe az 

tatiuk, azubán liigban 161 megmossuk, megszárit 
ink s olaiial 161 megkeniük. Mossnk le luggal a 

iászolt', saraglyát s más edényeket is, mellyekböl 
evett és ivott, szinte а fa]akat„ aitÓkat , ágosokat, 
liová a koszos IÓ ldörgölódött, vakarÓt kefét sat. 

neliogy а tisztak azok által megkoszosulianak. 

i 

13. Viszketeg. 
Nella a lovak вазу viszketegben szenvednek, 

ugy hogy minden falhoz, ágoshoz , 
fához sat. (161- 

« zsölik magokat, ezt kiilönösen meleg nyáron ta 
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pasztaliuk , 
11а nagy szelek s рог van; t. i. a bó-l 

-rön izzadság közé keveredik a sok por, itt be 

1`ёз21ъе11шегвж7 a hört .ingerli s nagy viszketést 
okoz. Tisztán шпон, naponként megvakart s kefélt 
lovaknál e nyavalya a legnagyobb ritkaságok kö 
zé tartoz_ik.'Ha amalielyeknek megvizsgâlása után, 
1101 а lovak magokat Ieginkâbb dÖrg-ölik, harap 
dáliák , 

semmi pörsenést , vagy 1161 yagcsákot vagy 
чага: nem talfilunk, (11а igen, akkor av IÖ rühes) 
igy kellgyÓgyitni: Ha --a 16 iÓ husban van, érvà 

gas által 5 _ 6 font vért üritünk ki; azután a 

dörzsölt helyeket meleg szappanos vizzel napiá 
ban háromszor megmossuk, nyáron, ha van foIyo 
vagymâs> mél y viz, naponként megusztatiuk s szap 
pannal 161 megdórzsöliůk. Hä hòlyagcsák mutat 

koznak, ngy-bánnunk-vele mint ŕl'ìhessel. (Iásd 
fölebb). . 

‚ 

Y 

Sokszor csak a farkban van a viszketegs ezt 

dörzsölik mindenliova a lovak. Oka ittis a börön 
lévö tisztátlanság, s azért csak tisztaság âltal >le 
het gyógyitnb A farkszóröket t. i. egymâstól е1— 
különözzük 

, a bÖrt szappanos vizzel megmossuk, 
,vizes kefével 161 megkeféliük. Mìután ezt nehány 
napig folytattuk, tiszta vizbe egy marok 110115411! 
sÓt teszünk s ezzel mossuk, mig а viszketés el» 

nem mulik. Az igen régi farkviszketésnél ez itt eIÖ 

bozott bánàsmód nem elég. Itt élesl kés-el, 11052 

52а5ап lefelé 
, több lielyen bemetszéseket {сзади}, 

а sebeket kihagyiuk 161 vérzeni', s azután több 
. 

_ 

ször megmossuk. 
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14. тщета. 
Ellianyagolt , tisztátlan , kiéliezett sovány Io 

vak sokszor megtetvesednek. Minthogy ez nem 

más okbÓl származik 
, 

mint az _elhanyaglásbòl, 
azért legiobb orvosság ez: tartsuk a Iovakat tiszta 

istálIÓban iÓ abrakkal, szénával, azutân vegyünk 
'a gyÓgytár-ból higanykenöcsöt s ebböl keniünk 
mogyorÓ nagyságu darabokat szalmacsutakkal itt 

ott a'börre 161 5 hagyiuk azon. 10 -20 Óra mul 
va a tetvek megdöglenek s két nap után lemos 

llatiuk a kenöcsöt, a lovat pedig vakariuk , 
kefél 

_ 
meg tisztá-ra. 

‘_ 
~ 

_ 

15. Tályog. 
A bör alatti lob sokszor genyedésbe megy át, 

hanem a gen y , minthogy a börön .keresztül nin 

esen utia , nem folyhat ki, a bör aIatt összegyül, 
ezt megvékonyitia, végre át Iikasztia, s igy csi 
nál' magának utat. Legtöbb esetben а tályog fól 

nyitását természetre hagyiuk, csupán sÓlalan 25111 

ral, vaiial keniük be a hört 
, liogy hamarább pù 

Iiulion. Azon esetben, ba a tâlyog puha s még sem 

fakad föl, nehogy a geny csipössé váliék 
_ vagy Aa 

hús lközött üreget csinâlion , a legdomborubb ré 
.szét felmetszük, а metszést alá felé tágitiuk, hogy 
a genynek utia Iegyen. A fölnyitott talyogot erö 
veI `ki ne nyomiuk, mert magátÓl is kifoly a 

вену; hogy a nyilâs be ne hegedien, összesod 

rolt csepůt vagy rongyot teszünk bele s ezt nap 
iában kétszer, hogy a geny kifolyllasson, mig csak 
fenekéröl kezdve be nem gyógyul. 



16. Sellek. 

A lovak gyakran megsebesíttetnek részint 
emberek s mais állatok, részint önmagok által. A 

gyôgyitásnâl igy bánunk: l.) Mindenekelött Ila 
sértes által idegeh testek iöttek a testbe р. о. por, 
homok, kövek, Гадать, szálka, betört llegyes 
sértö eszközök, golyÓ, ször', csontdarabok sat. 

ezt mind eltávolitiuk, mert még ezek el nem tá 

volitatnak, addiga gyÓgyulásrÓl szÓ sem lehet. _ 

2.) А sebet hideg vizzel kimossuk; lla még vér 
zik, hideg vizet folyatunk гей, mig a vérzés el - 

nem áll. Nagy vér'zésnéll a hideg viz közé timsÓt, 
zöld vagy feller фишкам, eczetet, gáliczolait 
teszünk. A kisebb llelyeket, lla erösen it'îbelölök a 

vér, s ezen szerekre el nem all 
, 

tüzes vassal éget 
iù'k meg, mirea vérzés llamar el Ы. Szúrt sebek 
nél, Ila ваш-515 `fenekéröl iÖ a vérzés, az egész 
üreget увез, eczetes, timsÓs rullával, csöpüvel 
vagy ehez hasonlôval kitömiù'k. 3) Bongyos se 

beknél az elvált, rongydarabkint lefüggö része 
ket, ha a testllezi forrásukat nem remélhetiük, 
késsel eltávolitiuk. 

A sebek kétfélekéB gyÓgyulnak , _összellegés , 

és genyedés által. a) Osszehegés ált'al történik, 
ha а s_ebszéleket Összeillesztiük , inert ekkép a seb 
kétszéle mintegy összeforr. b.) Genyedés által 
igy történik a gyÓgyulás: kiszedvén az idegen 
testeket, lla voltak benne 

, s] a vérzést elállitván 
зала nagyobb sebeknél 24_36 Óráig vizbe már- - 

tott rullával llideg borogatásokat сеты, azután 

csöpüvel betakariuk, hogy a léggel érintéslle ne 

legyen, s al genynek szabad 'folyást adunk. Ha 
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Iassankint az üreg mar megtölt llusesákkal 
, 

nem 

takariuk be 
, 

mert ekkor шаг а szabad Iégnek erin 
tése által harnarabb gyÓgyuI. Megtörténik ilIyen 
kor, llogy a seb mÓd nélkl'il viszket, azáIIaC 
mindenüve dörgöli a sebet, s igy 'meg nem Зуб— 
gyulhat; ekkor a seb'et égetet timsÓval bellintiük, 
mi- által а viszketés megszünik." Csö alakú mély 
sebeket olniba mártott csöpüvel iÓl матрац. Ez 

a léget is титр s gyógyulást is sietteti az Шва! 

llogy fenékl-ÖI шабаш- а gyÓgyuIâs, lla pedig 
ezt nem генный, а seb kivl'ilröl begyôgyul, ben 
pedig a geny összeI-lallnozÓdik, fólfakad és a seb 
bÖl fekély Iesz. Néhaasebben vadllus nö, ezt el kell 

távolitnunk, különbenbe nem gyÓg'yuI. Megis 
merlletni a vadhust ты, llogy igen -vörös-, pu 
lla, göröngyös, llamar nö, csekély érintésre sÓk 

i 

`vér foly ki belóle, a geny vizes,- erös szagl'l. El- 
. 

хамишь vagy ke'ssel leinetszvén azt, ha nagy 
kiteriedésl'i, vagy tüzes `vassal leégetvén , 

ha ` 

kisebb. 

b) Bqlsö Цунами. 
копка, hascsikarás,- bélgòrcs. 

_ 

KÓIika a Iov-aknak leggyakoribb nyavalyái 
közé tartozik s nagyon veszélyes, mert nérnelly- . 

ker iszonyu pusztitàsokat tesz közöttök. Ha azon 

nal' bozza fognnk, könnyen segithetünk, de Ila' 

elhatryagoliuk, gyÓgyitllatIan béllobba mén át-s - 

belevész a IÓ. A kÓlikának fó 'elei, lnikröl mindig 
meglellet ismerni: 1.) a IÓ nem eszik; 2.) nem ga 

nailik; 3) llasfàiás miatt hentereg; 4) 'széIkÓIiká 
ná а has fölpufi'adt. 
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НАД áIIatink közt a IÓ Ieginkább van alá vet 

ve а k'olikának. Közönséges okai: 1) ha vagy igen 
sokat eszik _a IÓ 

, vagy pedig ártalmas anyagokat, 
u. m. éretlen'zabot, tisztátlan, poros, dollos, 
Penészes abrakot; vagy öszszel s шах/115252211 dér 
rel boritott vagy megfagyott fiivet; sok nedves 

IÓllerét, Шнек-пёс. Tovabbá, lla a lovat tù'stént 
etetés пьёт megllaitiuk, s nem engedl'ink az emész 
tésre idöt. 2) A testnek megllütése. 3) Ha a ga 
ńai bármi okb'Ól а belekben` megdugul s ter-mé 
szetes uton ki nem iöllet.) 4) Lenyelt ártalmas 
testek, u. ш. üvegdarabok , kövek, шк 

, SZegek ,_ 

mérgek. 
Jobbulásnak a ieIe: Ila ganai és szelek _men 

nek el. Veszélyes Ila 'a IÓ a sokâ tartÓ kÓIiká 
nál a nélkůl, llogy вышита, .egyszerre eIcsen 
dill, mert ez a közelgö IlaIal elóiele. Veszedel 
mes 

, 
lla a 166156 labân térdel, hátsÓn pedig all; 

ekkor а gyómorrepedéstöl Iellet tartani. Ha IÓ 

ökröndözik, orrán vagy száiân félig emésztett 
eledel iö vissza 

, 
a gyolnor már megrepedt s a lla 

161 igen közel van. Ha hátsÓ Iábainy ugy ül. a IÓ, 
mint a kutyas nagyon erÓködik ganailani , 

hanem 

haszonta'lan; bizonyos, llogy a belek vannak 

összebonyolódvas a Ilalál itt is szinte bizonyos. 
Félni lehet ollyan kÓlikátÓl mellyet kö-olaiial 

' kezdtek gyÓgyitni (vagyis inkább rontani). Csak 
nem naponként tapasztaliákalÓ tulaidonosok a k6 

-olainak veszedelmességéts fáidálom! még sem 

okulnak. s 
_ 

. 
‚ 

_ 

fGyÓgyitás. Mindenekelött ап'а kell töre 

kednl'ìnk, llogy gana'lást okozllassunk; ganailás 
' 

beálltával Iegtöbb esetben (hacsak a több naRòs 
г 
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kolika mar béllobba nem ment át)_megva-n ment 

к ve a lÓ. A gyôgyitás következöleg történ-iékz 1.) 
A lovat tágas, tiszta istáIlÓba visszük , 

alomnak 
sok száraz szalmát adunk neki, llogy nyugtalan 
ságánál тазы megne sértse. 2.) Szalmacsutak 
kal erösen megdörgö'liük egész testet; nedves Ili 

deg idöberi vagy lla meglìütéstól gyanitiuk a 11611 
kát származottnak, börére terpetinola't fecsken 
dünk, s ezutándörgöl'ük meg 161 а lovat. 3.) 

_ 

Csörét vagy is klisztert adunk neki, eleinte min- ` 

den 5_10 perezben, utÓbb, Ila mar gana' ment 

el, minden fél Órában. Egy itcze Iágy melegvi 
zet t. i. 4_6 kanal konyhasÓt, 2-_3 lat Некие 

szappant iÓI összekeverünk s alkalmas fecskendö-i 
vel а Végbélbe fecskendii'ik. *) Lágymeleg viz 

belyett 2 lat szekfüvirágot is Iehet forrázni kony 
hasÓval, szappannal s mint fönebb, vegyítni. Erö 
sebb kÓlikánáI Iegbiztosabb a dollányfözetböl csi 
nált esôre. 2- 3 lat közönséges' dollányt t. i. 6 
itcze vizben foralunk s bele fél font konyllasÓt 
és féI font szappant Шпиль. Ez Ilárom csörêre 
vaIÓ. Belsöleg- pedig forrázzunk Ie 1 itcze vizzel 
2-3 lat szekfl'ivirágot , tegyünk a Ieszl'írt levébe 
5_ 6` lat kesersÓt és 1 nellezék kénmáit. 'Ha Шв 
tént nem kapunk kesersÓt, közönséges ‘konylla-f 
sÓt llasználllatunk, de fél fontot. Ezen beadást 

 

*) Jó vollla, ha felsöbbség parancsára mindem helység` 
köteleztetne'k egy Iô'csörét, azaz ldldisztérfecsken 
döt szerezni s ezt a fain kovácsánál tartani, 11053п 
kólikaesetne'l használni leb-essen. Suk Idnak éle 
щ meg I_ellet ekkép menteni,- s csak eg)Y ló meg 
mentese is `111111)? gazdagon megiutaIma-zml` a fees-_ 
kendöt, melly Iegf'ölebb 4_5 ftba 
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l 

ieleinte minden 1’0 perczben, utÓbb félórakint 
kell tenni, iÓ ganailás után minden Órában 

, mig 
. 

а fáidalma-k _nem csillapulnak. Igen 16 szer az olai 
is, lla t. i.. félitcze lenmag vagy faolait töltl'ink a 

IÓ száiz'lba , vigyázva, llogy Icnyelie. 
Ha csöre-fecskendönk nincs, a ganai kitisz 

-titâst kézzel telletni, t. i. egy ember 
, 

kinek hosszu 
»kara 

, 
de nem igen nagy keze van, kezét s karat 

oIaiiaI vagy zsirral 161 megkenvén, a IÓ végbe 
Iébe nyul, s a benne lévö, többnyire öszllalmo 
ион kemény ganait lassankint kiszedi, de ne 1е 

gyenek llosszu körmei, vagy durva bárfása áItaI 
ez érzékeny részeket meg ne sértse. Illy kitiszti-. 
tas lltán a klisztér is többnyire iobb foganatú. E ‘ 

szereket rögtön használiuk , mert kÓIikànáI a 165 
töni sege'delem f6 dolog. ' 

Különös tekintetet érdemel a szélkólika. --- 

A szélkÓIikát arrÓI ismer'ük meg Iegbiztosabban , 

llogy а lÓnak két oldala, véknyaiban igen dom 
ború, fólpufladt. Itt következö szer segit: 2 lat 
oltatlan meszet olvasztunk 161 1 itcze vizben, s 

ezen olvadékot egyszerre a IÓ száiába töltiük; 
negyed vagy félÓrakint ismétel'ük ugyanazt, mig 
iobbulás következik. De el ne mulaszszuk a has-_ 
ha`tÓk beadását és a- csörézést, mert Ila ganailás 
nem következik, ismét ú' gözök feilenek ki a fól 
szivottak llelyett és ismét fólpufl'adás következik. 

Ha a széIkÓlika a gyôgyitásnak nem enged , 

hane'ln inkább nö és а belek repedésével fenyeget, 
nincs más Мига, mint az oldalon a belekbe ütött 
trôikárral vagy szurcsappal *) a légnek utat 

*l Illy дин-сварой is kellene minden falunak шах-1211111 а ko 
vácsnál. ” 

i 
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nyitni , Ilogya belekböl kitakarodllassék. A 5211 
rast ama Ilelyen kell tenni, melly Iegdomborubb. 
Mintllogy ezen szuras némi iigyességet kivan, iÓ 
azt kovacsra 

, 
ki a barmaszatot tanulta, bizni. _ 

KÓIika alatt semmit se adiunk enni a IÓnak, inni 

edig csak tiszta vizet, mibe par marok konylla 
sÓt telletünk. KÓlika telies megsziinése utan leg 
alab 10 Óraig szinte semmit se adiunk enni, mert 

a betegség altal elgyöngült, izgatott gyomor és 
belek az eledelt meg meg lleln szenvedik s ekép 
ui kÓIika szarmaznék. Korpa és Iisztmoslék épen 
rosz , mert ez a Iovat'ismét fólpuliasztia. 156111111 
mak alatt a 16 hengergését nem kell akadalyozni , 

` mint ezt tudatlan kocsisok tenni szoktak, kik a 10 
vat korbacscsal vagdaliakfkergetik, mert ez а 

faidalmat. nagyitia s magat a nyavalyat is. Az em 

ber kÓIika alatt szinte összelluzza magat, Iabait 
llasához szoritia, llogy faidalmat enyllitse, a IÓ 
is enylliti ezen hengergés _altal faidalmaitf *) 

‚о 

Dermenet 

lexevedtség, szàjgtrcs, падшими, szarvas 11а], szar 

vasdermenet sat. » 

Е betegség gyakran meglepi a Iovakat, s na 

gyobb része bele döglik. F6 ismertetö ielei kö- ` 

vetkezök: nyakat a IÓ feszesen tartia, utÓbb az 

egêszlÓ meredten all, mintlla fabÓl volna; 11а 

Il) Ki a nyavalyáról bövebb ismeretett altar magának 
szerezni1 aiánlom neki tek. dr. Шанхай, аев'уетеш1 ta 

nárnak az `1845. mezei naptárban е tárgyróli nyo 
m-ós értekezését. ' ' 

~ 
' 

` 
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mellette fentebb hangon beszéll'ink , vagy rea ki 
‘állupkg megiied, remeg, nyala sziintelen foly, 
Iellelése gyors. 

_ 

‹ 

. 

l 

A derinenet oka Ilideg, nedves, ködösidöia 
ras 

, Iegtöbbször megliütés; nella sértés чаш/561) 
Zes, s ekkor sebzési ,dermenetnek mondatik. A 

_ 

nyavalya igen veszélyes, nella 2_3 nap alatl, nella 
csak 3_10 nap mulva -- 4Ilalalt okoz. A {618576 
gyulas, lla sikerl'il is, nagyon Iassn. 

` 

GyÓ gyi tas. A lovat maganos, sötét istal 

, 

IÓba teszszük 
, llogy a többi lovak Öt ne nyugta 

Ianitsak, meleg pokróczokkal belakariuk, azutan 

dollanyfözetbôl csörét adunk neki, melly ekkép 
készül: 4 itcze` vizben 4 lat дышлу: fózünk, a 

-gyôgytárban 2 lat ebvészfösvényt (tinclura nucis 
' штате, Rrâßenaugelltínftur) чешешь- s összekever 

ШК az elóllbivel. Ez 4négy csöl'él'e чаш Еву napra, 
azaz: minden, ötöd Óraban. Italaba pedig, lla va 

Iamenyire még száiat fölnyitllatia, nellany kanal 
salitromsavat teszl'jnk, enni дай]: és диакон; za 

bot adnnk. Belsólefl` lla szaia annyira nyitott, 
llogy beadllatunk, következö szertA llasznaliunk: 
Её! I_at édes higacsot (calomel), fél laty ebvészmags 
port (111111?` nucis vomicae), fél lat kamfort ve 

szünk a gyógytárban; ezt mind elosztiuk hat; 
részré , 

sbeIÖIe naponként két részt, reggel és este, 
felé, adunk be, ugy llogy az ввёл, klarem шарфа 
tartson. A beadandÓ részt keveriük össze_egy 
marok ища, annyi vizet -téve'n Ilozzá ,. llogy 
keményes tiszta Iegyen, s ezt öszgönyörgetve tea»v 

gyük a IÓ torkaba, llogy Ienyelie. Vagy pedig 
vegyünk fel lat salitromsót, egy nellezék kamfort, 

‘ napiában Дёготь illy adagot s аду adiuk he, mint 

д . 
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az elöbbit. ‘Ha szaia egészen zárva van, mitsem 
adhatunk be, s ekkor napiaban két annyiszor ad 

iunk csörét. Szaiaterövel kinyitni ne prÓbaIiuk, 
mertekk'ép a lovat csak hasztalan nyugtalanitiuk, 
s nagy faidalmat okozunk neki és czélt még sem 

érünk. A IÓ mellett mindig Iegyen valaki s vi-- 
` 

gyázzon, llogy el ne döliön. Minden eddig ismert 

gyÓgymÓd között a fo'nebb Ieirt által még legtöbb 
IÓ gyÓgyuIt meg (11 közül 6). _ A sebzésider 
menetnek, bármit tegyünk is, közönse'gesen halal 

a'vége. « 

Velt'llob. 

E nyavalyanak fészke vagy magaban a veIÖ 
› Ъеп van vagy Ilartyaiban ‚‘ vagy pedig és Iegtöbb 
nyire mint a kettöben. A velölob, iôllellet a be 

tegség mindig ugyan az , még is egymással ellen 
kezö két alakban шагавший; 1. mint düllöngö, 
2. mint kabult vagy tompa velÖIob. l-Óra dü 

höngönek fö ielei: az egészséges IÓ nyugtalan, 
közönséges Iarmára megiied, rendkivül élénk, fü 
Ieivel igen iátszik, feie meleg, nem sokara eIkezd 

düllöngni, fogaival csikorog, harap, rug, âgas 
. ICOdIIî, tombol, kerekben forog, összerogyik' s 

hirtelen ismét fólugrik. 2-or A velölob. második 
neménél egész tompasagot mutataló 

, ugy llogy 
~még a nagy ingerek sem hatnak гей. A velölob 

egyik nemében sem eszik s iszik' a IÓ. Okai: nagy 
vilagossag és meleg, р. о. lleves ny'áron , 

Ila so 

káig a napszurasnak vannak kitéve azutOn, дошё 
nal, vagy arny nélküli legelön; nehéz emésztetů 
szaraz eldel р. o..sok bükkön, rozs sat. vagy mér 

ges'növények a szénaban, füben 
, Iegtöbbszòr 
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a megllütés, lla erötetett haitas цвёл szeles, hideg 
idöben megallunk, kivalt Iégvonasos Ilelyen. 

Lefolyasa a betegségnek igen'gyors , nella 
’l2-18 Óra utan a düllöngö velölobnál mar ha 
IaI következik. Kimenete : vagy meggyógyul, vagy 

`megdöglik a IÓ, vagy pedfg csiraba (Изд ezt) 
megy at. ~ 

G yÓ g упав, 1-ör A düllöngö lovat magân 
istallóba Ilelyezzük, itt mindent, mi által magat meg 
sêrthetné, félre teszünk, s szorgosan vigyazunk` 
rea. _ A kabultnal nem szükséges, mert ez 

ugy is csöndes. Tovabba a velölob mindkét ne 

ménél elöször érvagast teszünk (а IÓ nagysaga s 

koralloz képest a nyakérból 8 — 16 font чёт: 
eresztünk ki egyszerre) s ezt, lla szükséges', ismé 

_ 
teliük. Az _elmulasztott bô vérbocsatast semmi' 
sem pÓtoIllatia. 2-or A fé're vizbe martott, tobb 
rétüen összellaitott rullalal hideg borogatast 
hasznalunk; t. i. az egész feiet, szemeken aIÓIig 
beboritiuk, а vizes rullat minden 10 perezben vál 
штата. 4Télen llavat, vagy igen apróra tört ie~ 
get teszünk .a rulla közé s ezzel borogatiuk, Az 

egész testnek hideg vizzeli leöntése, s ezutan szaI 
maval erösen v.szarazrl'l dörgölése is <Ilasznos, теги 

erre nag y izzadas szokott következni. 3-or Belsöleg 
>hasIla'tÓszereket llasznalunk, t. i. 4_6 Iat ke 
_sersÓt, 1 lat salitromot Iiszttel s vizzel kovaszszá 
keverünk 

, s négy illy adagot naponként adunk be. 

Vagy 4-- 6 lat kesersÓt, egy nellezék Ilanyporköt 
(tartarus emeticus), vagy e Ilelyett édes .higacsot 
(calomel) szinte Iiszttel kov'aszsza keverve, két 

adagot naponként. 4-er Dollanyfözetböl konylla 
sÓvaI, és fekete szappannal csörét. 5-ör вышит 
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bedörgöléseket , 
t. i. rkét Iat borostyanolait , 

2 lat 

terpetin olait, fél -lat körösbogarport keverünk 

össze, s ezt a czomb bel szinére keniük. Ez e ré 
szeket ingerli, s a vért a feitöl ide vezeti. 

Egész betegség alatt éteI nélkül hagyiuk a 

lovat, de vizet konyIlasÓvaI vagy salitrommal ele 

get adiullk neki (egy dézsa vizre 3_4 lat ve 

tessék). Ha ezen szereket rögtön llasználtuk szor 

gosan , igen »s_ok esetben szerencsés gyÓgynlas kö 

vetkezik; lla рейд ezigen Ilalalyos gyÓgymÓd Ша! 
az életet ugyan sikerl'ilt fentartani, de gyÓgyu 
last nem idézllettünk eIÖ, ekkor a lob vizsavÓ е1 
valaszlasba megy at. Az elvalasztott viz megtölti 
a velö .üreit, ez nyomast szül a velöre, s azon 

betegség szarmazik, mit esiranak -- .Rolltt _ 

nevezl'ink. f 

,Dsira Dühösség. (Stalin) 

Ez a meg nem g y Ógylllt velölobnak következ 
ménye, mint fölebb érintók. A kiizzadt viz vagy 
savÓ t. i. annyira nyomia a veIÖt, llogy a IÓ 
Öntudatat elveszti, s mit tesz, öntudata s akarata 
nélkül tesz. A csil'u kétféle, u. m. buta és (11111611— 
go cslra. 

' 

A buta és düllöngö csira közt csak az a kü 

Iönbség, llogy а hula mindig csendesen viseli ша 

вд’щёз $011а nem düllöng , a düllöngö pedig gyak 
ran а csöndességböl düllöngésbe mén at s ismét 
visszaesik esendes bulasagba _ tellat a csönd és 
düll-egymast valtiak Её]. _ Körülményesen Ieir 
iuk, mint kell a csirat megismerni, mert gyakran 
megcsalalnak a затёк IÓkereskedök altal, s dra 
ga ilén-zél-t I_laszonvétlen lovat vásárlanak. A g yal 
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nus IÓnaI ez esetben vizsgaliuk meg I-ör az érzé 
kenységét. Tegyük füle'be uiiunkat,_ azutan llag 
iunk a patanak felsö részére, az ngynevezett koro 
naiára. A csira IÓ e'rzékellen Iévén, mindkettöt 
közönségesen rangas, nyugtalansag nélkül _elszenl 
vedi, az egészséges el nem szellvedi. 2-01' Allasát. 
A csira IÓ allasa Ilutasaganak ieleit hol-dia magali 
s minden tagia IÓg. Elsö Iabait llelyezzük —— mint 
mondani szoktuk _ keresztbe, а csira ezen ter 

mészetelleni allasban llagyia Iabat; az egészséges 
tüstént visszallnzza. 3-nr Menését. A csira mené 
se Iomlla 

, -magasra szedi fdl Iábait, mintlla min» 
dig valamit at akarna Ila'gni; ilaria altal Illlzatia 
magat vagy nem mozdul Ilelyéböl, а korbácsot 
nem érzi. 4-er Ev,ését, ivasat A csil'a nem mutat 

"kedvet evésre, csak akkornyúl abraklloz, Ila 520111— 

szédiat Iatia enni. Gyakrall semlni sincs szaiaban , 

s még is rag, mintlla szaia _teli volrla. 5-ör Nyug 
vasat. A csira közönségesen é"el sem fekszik le, 
vagyY 11а Iefekszi'k is, rövid idö mulva fólkel-g iele 
llogy a faradsagot nein érzi., vagy Ielekvésk'or a 

baia feiében súlyosul. Ezen vizsga utan- a paripán 
nyargalni, a kocsi lovat kocsiba kell fogni д 

és se 

besebb mozgasba hozni. Sebes mozgas altal а ver 

nagyobb mennyiséggel megy a velöllez 
, s a beteg 

IÓnal minden beleges tü'nemén y szembetünöbb Iesz, 

_ 

.De vigyazzunk, llogy a paripat kocsiba ne fogillk, 
a kocsi lovat Ped-ig nyereg alatt ne probalink, mert 

ezen szokatlan hasznalatnal az egészséges IÓ sem 

megy iÓl- _ A diillöilgö csira, lla prÓbaIasnal lepi 
meg öt düllöngése, ezen most Ieirt ielek Ilelyett a fó 

nebb érilltett düllöngés minden ielét Гоша lńulatf 
ni. Különösenmeg kell iegyeznl'ìnk, 'I_lsrìgy a esi 
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rárÓI gyanús IÓnal solla se ele'gediünk meg egy 
ieIIeI, mert р. о. а IÓcsiszar а IÓ füléböl otthon a 

szört kitêpi, tüvel bökdösi> a Ш! belseiét s tüzes 

vassal égeti, a Iabnak pata fölötti részét 6165162, 
irraI bekeni, llogy a ralépésnél érezze; korbacs 
ba kis éles szeget tesz , befogasnal а szerszamokba 
tl'ít, llogy a vizsganal némileg érzéken y leg yen sat. 

Azért az illy lovat éiiel és nappal , 
istaIIÓban 65 

' 

x 

azonkivül s pedig több napig vizsgaliuk me'g , llogy 
bizonyos itéletet Ilozllassunk. 

` 

G yÓ g yi t as a baromorvos nélkül ritkan 
sikerül, azért azt tanacsoliuk, llogy 11а különben 
értékes а IÓ 

, 
tanuIt baromorvosra bizzuk azt. 

Azonban а lovat llasználni nem szabad, mert lla 
öt důhöngö aIIapota meglepi, a kocsit elkapia , s ve 

szélynek tétetnek ki a benůlök 
, 

vaIamint a 1161111 

, 

Iévök is. 

Ézédülés. 
Lovaknal ‚а szédülés gyakori. Её ielei ezek: a 

IÓ elkezd remegni, ingadozni, feiét ‘razza s fól 

tartia , Iabait szétteszi 
, gyakran elesik 

, 
llamar lég 

zik, izzad. Ez allapot nehán-y perczig, nella egy 
negyed Óraig is, szokott tarlani. Azutan magalloz 
liö, élénk, mintlla mi sem történt volna vele.. 
Közönségesen lleves nyari napokban lepi meg e 

a lovat, -Ila feie a napnak van forditva, nellezet 
huz, vagy igen is soka fut, ritkábban a iÓ, de 
rosz , piszkos , meleg, gözös istáIIÓban igen , ugy 
szinte télen is megleplleti Öt, Ila IlÓvaI födött me 

zökön sokaig iar, mert annak fellérsége szemeit 
k râztatia, és ennek következtében elszédül és 

- edöl. A fólllevült testben t. i. több 161 özönlik 
r 

. f 
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. 

az agyvelöllöz. A bai ritkan v_eszélyes. Gyógyitasa 
is könnyů. Uton Ila ingadozasat, remegését észd. 
reveszszù'k a IÓnak, azonnal arnyékos Ilelyre, fa 
ala 

, 
hazba sat. megyünk, kifogiuk , feiét vizzel 

öntözzük: Ila arnyékos IleIy nincs, pokrÓczot 
va -y mas rullat vetünk feiére, llogy a nap ellen 

arnyékot csinaliunk; azután a Iegközelebbi ko 
vacs áItaI nyakan eret vagatunk; belsöleg 3_4 lat 
Хват-6.561: és Казак-{1367111 csörét adunk, de enni 

iÓ ideig ветхий. ‘ 

annulés. 

Egészen egészséges, vagy mar 'szédüléshen 

vagy más baiban szenvedö IÓ степи дышат, 
összerogy ik, érzéketlen; Iellelete vagy egészen eI 
aIIt 

, vagy igen gyors. Gutaütésben a IÓ többnyi 
re -llamar megdöglik, s Ila ritka esetben meg 
gyógyul, a gyÓgyuIas soka tart. 

~ Ha gutaütés utan mind'art meg nem döglik 
a IÓ, igy prollaliuk а gyÓgyitast: nagy érvagast 
tétessù'nk tiîstént a nyakan, vért 8--16 fontig 
eresztvén ki, a IÓ nagysagalloz képest; feiét iÓ 
magasrÓI hideg vizzel önîözziik, vagy Ilideg vizbe 
танец rullával borogassuk, igen gyakran keserü 

вдув], konylla-sÓvaI, dollanylével csörét adunk, 
ha be Iellet adni, 4--6 11а: keserl'isÓt, 1 Iat sali 
tromot vizzel, s Iiszttel kovaszsza keverve adiunk 
be egyszerre s ezen Yadagôt azon nap 2 _ 3szor is 

mételiük. Ha' ezen gyÓgymÓdra két harom nap 
utan nem következik iobbulas; nem érdemes to 

vabb a gyôgyitast folytatni, mert ha el nem IluII 
is a IÓ 

, egyes részeinek szélllüdéses allapota ma 

rad vissza , р. о. egy. két Ia-ba vagy keresztteteme 



satfszélllt'idéses Iesz, llogy pedig igy semmi érté 
ke sincs a “так, világos. . 

‘ 

Orl'lml'tlt. Nàtha (ёжит). 
Ezen gyakori , 

de nem veszélyes betegség {Ъ 
` Iei következök : az Orr takllartyai vörösek 

, 
több 

tak vaIasztÓdik el, mint közönségesen , a IÓ gyak 
ran Ierösen Ш 

‚ prüszög , 
de nem köllög , 

mert Ila 
köllög, torokllurntia van , ( Iasd iorokllurut) 
8_ 14 napig szokott tartani. HailnndÓk enyava 
lyara a csikÓk és Iialal istaIIÓs lovak. Okozza а 

Y 

sok рог, erös 1‹15632&51ёз‹э1:Ч р. o. gyaroknal, nagy 
fünttüzi 'veszedelemnéh Iegtöbbnyire pedig meg 
Ilütés, nedves, ködös Ыс1е3г idöben öszszel s ta 

vasz kezdetén 
, 

mikor istaIlÓbÓI Iegelöre Ilaitatnak 
a' lovak. Nella a tudatlan emberek eIÓitéIetbÖl az 

orvossagot a IÓ orran töltik be, mintlla ekkor 
hasznosabb volna, S 'ez is orrllurutot okozllat» ili 
gere Шт]. Gyó gyitas. A..kis foku közönsége 
sen magatól is meggyógyul , 

ha a lovat nem Ilasz 
пищи]: . 

-Ilanem meleg istaIIÓba allitiuk, pokrÓczaI 
161 betakariuk, nellallyszor az ввёл testét szaraz 
szalmaval megdörgöliiik, s allolt vizzel Наций. 
Ме|ев idóbell a Iegelóre is mellet. A nagyobb fo 
lniorrllurutot mindig gyÓgyilni kell. GyÓgyitiuk 
pedig következöleg: a lovat szaraz, iÓ istaIIÓba al 

Iitiuk, alomnak sok szaraz szalmat adunk, свёл 
teslét szalmaval 161 megdörzsöliük; azutan abra 
kos tarisznyaba fürészport vagy korpat teszünk 

, 

erre forrÓ vizet öntünk, s a IÓnak fe'ére Iluzzuk, 
llogy а gÖz orraba menien, cle ne Iegyen olly 
meleg , llogy а IÓ orrat megégesse. (A Ie forrázott 
korpa Íil'lé rullat keII termi, ,vagy а tapizsnyát be.. 
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varni, llogy a IÓ a korpat meg ne сдув.) Nyakat, 
lorkat pokrÓczczaI, vankossal betakarllatillk. Belsö 

leg: 4 Пап keserůsÓt, 2 lat fenyömagolt (borÓka) 
` Iiszttel vizzel készitünk el kovászsza, s adunk be 

a IÓnak. Lehet még ezen orvossaglloz 1 nellezék 
llarancsszinl'í dardan yt (СЭМЩфтеГеЕ) venni. Ha а` 
llurutnal a torok mirigyek megdagadnak, akkor 
mar nem Ilurut, Ilanem mirigy betegségek közé 
капот: (Iásd ezeket). 

Torokhunlt vagy Torokkeh. 

Öszi és téli, nedves és ködös Ilidegben a Io 
vak sokszor esnek e baiba. Következö ielekröl is 

meriük meg azt: 1-ör a takllart) ak vörösebbek, 
mint közönségesen. 2-or а kiIeIleIt lég melegebb. 
З-ог а torok nagyon érzékeny, köllögése szaraz. 
Oka mint mar emlitök, a megllütés, Ilideg leg, 
étel (р. o. dérrel boritott fü 

, hideg ital, sok bele 
IleIt рог, bomok sat. Közönségesen ’7_14 napig 
tart; gyÓgyitasa következö. A beleg lovat meleg, 
tiszta istaIIÓba teszszük, egész testét szalmaval iÓ 
megdörzsöliük, torkara vankost vagy kettös pokrÓ 
czot kötünk, testét pokrÓczczal betakariuk, torok ta 

iékat a feitöl egész szl'igyig hason mennyiségü Ili 

gan yzsir ésterpetinolai keverékkel bekeniük , forrô 
vizzel Ieöntött korpat vagy flïirészport kötünk or 

ra ala 
‚ llogy a gôzt beszíia. Belsöleg: 4 lat kese 

rüsÓt, 2 lat tarnicsgyökeret, 1 nellezék sargaI 
dardanyt, vizzel s Iiszttel kevertet, adunk be na 

ponként egy, sürgetöbb esetben két adagot. Vagy 
4 lat Везет-(Явы, 2 lat tarnidsgyökeret, fél lat sza 

IamiasÓt; ezt is, mint az elöbbit beadvan. A tovabb 
tartÓ bainal, Ila orrkifolyasa vana IÓnak, . 

1 nebßlék. 
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sarga dárdanyt, ТЫ Iat terpetinolait, fél Iat fe 

nyömagot, vizzel s Iiszttel kovaszsza. kevertet , 

adunk be naponként két ádagot. 
' 

llìrigybetegségek. 
_ 

Ha az orr takllartyai barmilly oknal fogva 
több taknyot valasztanak el, mint egészséges alla 
potban s ezen elvalasztas nem gyÓgyittatik, a ta 

kony fólszivatik, a közelfekvó torokmirigyeket 
ingerli s gyuladast, a gyuladas dagot okoz, és ez 

f mirigybetegségnek neveztetik. 
Ide tartozik; 

‘a) Kell. 

Еще]; ismertetö Её ielei következók: az шт 

takhartyai mindenütt egyenlöen vörösek, a ЮГО 

Iyas mind a két orrbÓI egyenlö, torok taian a 

mirigyek tagadtak, faidalmasak, s 14--16 nap 
nal tovabb nem tartanak, mert ez зад alatt vagy 
eloszlík, vagy genyedésbe megy at. A betegség 
nagyobb fokanal Iaz mutatkozik. Oka -és helye а 

föIebb mondottakbÓI vilagos. 
A gyógyitast маг) az orrkifolyasra, 2-or) 

a mirigy dagra kell iranyozni. Elsö ellen szinte 
azt teszük, Vmit fólebb az Orr és torokllurutnal 
(Iasd ezeket) megiegyeztünk. A masodik ellen kö 
vetkezö szert Ilasznalunk: összekevert hason men- 

i 

nyiségl'í Iliganyzsir és terpetinolaiial a dagmirigyek 
идёт naponkénta kétszer bekeniük, anyakát, külö 
nösen a torkat vankossal vagy kettös pokrôczczal 

161 betakariuk, belsÖIeg: két harem lat keserů 
вы, 1 lat „впитать, 1 lat kálmos gyökért s 
1 nehezék sárga dardanyt, Iiszttel s vizzel tészta 

t 
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va keverve adunk be egyszerre. Е gyógyitasra a 

mirigydagok` 5_6-ik nap kisebbednek, vég 
re egészen eloszlanak,nélla pedig nem oszlanak el, 
Ilanem genyedésbe mennek at, s ezt arrÓI ismeriük 
meg ,llogy 5_6 nap mulva' nem Iesznek kisebbek, 
Ilanem inkább nagyobbak. Ekkor a fönebb mondott 

gyÓgymÓdot folytatnunk keII, s 12_l4 nap mulva 

közönségesen a dag helyén a ször kihnll, ha а dagadt 
helyek pullak, fólülete pedig nedves; a dag érett és 
talyognak mondatik 

, ekkor, éIes késsel azt 161765 
ink, îllogy а geny kifolyion. Néha magatol is fól 

nyilik, de a nyilás közönségesen kicsi, s azért 
kitagitiuk azt. A nem érett talyogot {Ы ne vâgiuk, 
mert ez nagy гашиша: okoz a IÓnak, azonkül 

igen soka meg nem gyÓgyuland, Ilanem szélei 
megkeményednek s fekélyednek; de annak ideié 
ben az érett talyognak fólnyitasat sekeII elllanya 
oInunk, különben a IÓ й] baiba keveredik. Ha 

a fönebb Ieirt iÓ faita mirigydag 3_4 llétnél 
tovabb tart, s forrósaga solla sincs, a gyÓgynlas 
ugyan még Ielletséges, de nem bizonyos, mivel 
a szerek nem igen 'ÓI munkalnak, miért is а ki 
menet mindig kétes. Az illy lovat а többitöl eI 
kell különöznünk, mert a többire is ragadllat. Ha 

pedig az orrba köles nagysagú. csomôcskakat ére 
zünk 

, а kifolyasnal turÓV alakú csomÓkat és csikÓ 
kat Iatunk 

, a dag kökeménységü; Ilonapokig s egy 
évig is tart, és közönsêgesen taknyossagba megy at. 
-- Ez igen ragadós, azért az illy lovat a többitÓI 
minél elöbb egészen el kell különöznünk. Az eI 
különzöttV `IÓnaI meg, kell prÓbaIni a gyÓgyitast, 
bar ritkan sikerül. Зиме azon gyógyszereket kell 

llasználnunk, mellyeket Pólebb érintettù'nk _ a 
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kétes mirigydagnal hoztuk elö _ de vnIamiveI 
` nagyobb adagban és igen soka folytatnunk. Lellet 

még 5 _ 10 szemer körösbogál- port is Ilozza ten 

lli. Ha ezen gyÓgyszel'ek nem Ванадий, semmi 
sem `fog hasznalni. 

Ъ) Taknyossàg. 
-Ez legragadósabb s egyszersmind 331633711 

Ilatlan nyavalaia a IÓnak. Нет is azért teszsz'ük 

ide, llogy a gazda gyÓgyl'tsa lovat, inert a legü 
gyesebb barmaszok sem tlldiak ezt meggyÓgyitani, 
Ilanem azért, llogy tökéletesell ismerie s illy lovat 
ne vegyen, vagy Ila tulaidon Iova valamiké'p meg 
taknyosodik, Ya többitôl tüstént elvalaszsza, ne 

Ilogy minden Iova megtaknyosodiék, s igy min 
den IovatÓI megfosztassék. A taknyossag fö ielei 
következök : - 

Az orrtakllartyan aprÓ vörös pöttögelések 
vagy vörös vonasok vannak, az orrban арх-6 cso 

mÓkat vagy IlÓIyagokat, késöbb fekélyeket tala 
Iunk. (Az uiiaI iÓI nyuliullk 161, mert néha olly 
magosan vannak, hogy alig Iellet azokat eIérni. 
Hanem itt 161 megiegyezzük, hogy nem minden 
IÓ 

, amellynek orraban fekélyeket Iatunk 
, takllyos, 

mert az erösebb Ilurutnal is megesik , llogy a tak 

Ilarlya kisebesedik, azaz a fólbör rÓIa Iemegy; 
de a llllrutseb 5 _ 6 nap mulva elmulik. 2-or Az 
orrkifolyas nem egyenlö, az orrlikakat, mint a 

szurok, összeragasztia, és igen ragadÓs, mert lla 
más IÓIloz ér, ezugyan e betegségbe esik. З—ог Av 

_torokmirigyek nem nagyok , 
Ilanem kemények 

mint а kö- 4гег Nincs a IÓnak forrósagll. 5-örl So 
ka tal-t, meriy lla a taknyos lovat élni llagyiuk, 
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ezen baia nlelletly iÓ Ilusban marad s évekig elél 
het, mig végre az orrcsontiait a bai Миш-513111 , а 

IÓ elsovallyodik s egészell kiaszìk. Vìgyazzon, ki 

a gyanl'ls IÓ orrálla nyl'll, llogy azon lliia, mellyel 
nz ori-lla nyul, sebes lvagy megse'rtett ne'legyen, 
különben me'rges fekély lamad kezén, s ez életé 
be is kerülllet. _ Sokfele okbÓI szarmazllatik a 

taknyossag, löbbnyire az elllanyagolt torokmi 

rigydagbÓl , 
mint mar emlitök. Azt tartiak, llogy 

a magyar IÓnak különös llaiIama van a taknyos 
sagra, mi nem igaz, Ilanem llogy Magyarhonban 
gyakoribb, azaz Oka 

, 
mivel nincs rea olly iigye 

Iés, mint más orszagokban, 1101 törvény értelmé 
ben a taknyos lovat, miIleIyt föladia akarki, az all 
lloz értö baromorvosok megvizsgaliak, s Ila Уз“ 

IÓban taknyosllak talaliak, akar mi értékl'i is kü 
Iönben a IÓ 

,_ 
tüstént agyon szuriak. Nalunk is 

»azért а pasztornak szigorl'i kötelességévé kellene 

_ 

tenni 
. 

a taknyos lovat tl'istént fölielentcnis az alllloz 
érlökkel megvizsgaltatni, s Ila taknyos, bar kie' 

Iegyen, agyon szuratni, a tulaidonos akaratia el- ' 

len is. м 

Mit tegyen az , 
kinek Iova megtaknyosodott? 

_ Mindenekelött a többi lovat valaszsza el a tak 

llyostól, azaz vigye Öket tiszta istaIIÓba, atak 

nyos lovat, Ila mas IÓrÓI ragadt rea, bizza értel 
telmes baromorvos'ra, de Ila nem ragadas :'lltal 

Карга, Ilanem magátÓI fe`lett ki, tíistént l'ittesse 

agyon, valamint akkor is, Ila a ragadás altal 

kapott -taknyossag 8 _ 10 napV mulva meg nem 

gyÓgyul; mert a tovabbi Ilarapódzas veszélye 
igen nagy, 4gyógyulz'lsrôl pedig szÓ sem Iellet. 
Börét ugyan le Iellet lll'lzni vigyázatlal, llogy a 
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bör IeIluzÓk magokat takkal be ne piszkitsak, kü 
Iönben tovabb teriesztenék. Lelluzas utan kezei 

ket, késeiket, rulláikat eczetes vizzel mossak meg, 
a bört pedig Ilarom napig meszes vizben aztassak, 
azutan 161 megszaritsak, husat mély gödörbe as 
sak, llogy a kutyak el ne Ilnrczoliak s a taknyos 
ságot ne terieszszék. Az istallÓban volt sze'nat, 

' szalmat, aImot eI kell égetni, a padlÓt fölszag 
gatni, meggyalulni, s forditva berakni, fólddel 

_tömött istaIIÓkban a tömés fólét föl kell asni, s 

massal pÓtoIni, a falakatuira s pedig 161 kétszer 
is bgmeszelni, az itatÓ sailart, csöbröt erös Iuggal 
kimosni, valamint a szerszamot s mas targyakat 
is, mellyeket a IÓ érintett, e fólött a ból'szersza 
mokat, Iúg mosas atan, Ilalzsìrral 161 bekenni, a 

vasnemüeket pedig tüzön 161 kiégetni, (kik _a IÓ 
val bantak 

, 
szinte erös Iilggal mossak meg 1111161 

kat) az istalIÓt pedig V2 _ 1 font chIÓrmészszeI ki-4 
füstölni. Ez t. i. egy nagy tal feneké're elteritte 
tik, kevés vizzel meglocsoltatik s e megnedvesités 
többször ismeteltetik. Ezen idÖ alatt az istaIIÓ 
zarva tartatik (2 _ 3 napig) , 

azutan kinyittatik s 

több napig nyitott aitÓ s ablakokkal Ilagyatik. Ha 

Ielletséges, lovat ezen istâIIÓba 1 _2 hÓnapig ne 

aIIitsunk, hanem mas barmokat р. 0. ökröket, te 

Ileneket, mer-t ezekre a betegség nem ragad, mi 
vel a taknyossagnal az а különös 

, llogy a Iovon, 
szamaron és öszvéren kiviil más aIIat, Ila а tak 

nyot az orraba kennók is, meg nem taknyosodik. 
_ 

A taknyos lovat az eladÓ visszavenni tartozik. II) 
 

 

") E betegséget bövebben Ieirta Dr. Zlamál Vilmos, 
egyetemi tanár 1845-ki mezeî naptárban.` . 
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Tüdiilob. 

A tüdölob ritkan szoritkozik magara a шаб 

re, Ilanem a mellllartyara, szivburokra д szivre s 

minden a mellüregben Ievö részre harapózik , 
és 

mintllogy e részek Iobia ma'dnem mind ugyan 
azon ieIIel mutatkozik, gyÓgyitasuk is ugyan az. 

Tellat mit csak mondandunk a tüdölob orvoslasa 
rÓI, az mind a mellüregben IévÖ többi rész вуа 
Iadasat is iIIetendi. Következö -ielekröl ismerllet 

iůk meg a ltüdö Iobot: a IÓnak Iaza vagyis fÓrrÓ 
saga van, a Iégzés nagyon gyors ,. (30 _ 40-er 
vesz egy perczben) az orrszarnyai (erre különö 
sen vìgyazzunk) igen kitagulnak s igen összellu 
жбана]; 

, igen sokat iszik 
, 

de semmit sem eszik, Ie 
nem fekszik, Ila még olly faradt és gyönge is, 
inert fekvés alatt a melliireg nehezen tagul ki s 

igy а Iégzés nelléz, lla rövid idöre Iefekszik, elsö 
Iabait maga ala húzza, és ismét llamar föIkeI. Ha 

mozgasra kéntetiük , 
nehezen mozdul. Este a bai 

nagyobbodik , reg felé enyIlüI. Lefolyasa nagyon 
gyors,l 5 _ 6 napig tartÓ. Kimenete: vagy meg 
gyógyul а IÓ, vagy elvész, vagy mas betegségbe 
mén at. Tüdólobnak Iegközönségesb oka a meg 
Ilütés 

, Ilideg,_ködös , nedves, szeles idóben, Ilideg 
ital, vagy usztatas Юга! 

, 
sebes mozgas utan,`lla à 

IÓ izzad. Igengyakorta tamad Ila szél ellen soká 
kell neki futni , 

kivalt nagyon poros uton. 

_ 

G yÓgyitas. Mindenekelòtt érvagast kell a 

a nyakon гений, s a betegség fokalloz képest 8— 16 

ГопШуЬчёгЬ kiereszteni. Az elhanyagolt ,érvagast . 

semmi mas gyÓgyszer ki nem pôtolllatia , 
és Ieg 

többször ezen elhanyagolt vagy késön alkalma 
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zott érvagas lniatt döglik meg annyi IÓ tüdölob 
ban. Szl'ikség esetébenazt (I()__12 Óra mulva) 
isinételni kell, Ila a lob ielei nagyobbodnak. 2-or 

Ervagas иван egész testét szaImavaI iÓI megdör 
göliük, mi Ilatalyosb Iesz, ha dörgölés elött ter 

petinolaiial befecskendeztük a testet. 3-or Mellla 

ion'erös ragÓ kenöcsöket teszünk; t. i. 2 Iat ter 

_ 

petin, 2 lat borostyanolait, 1 lat körösbogf'lrilort 
összekeverve. 4-er Belsöleg 4 lat kesersÓt, 2 lat 

szekfl'ìviragot, I nellezék kénmait, vizzel s Iiszt 
teI tésztava készitve adunk be; illy adagot na 

onként 3_4-et. 5-ör Inni sokat adunk 
, 

de a viz 

néllany Óraig azistaIIÓban allion , s közille I -- L’. 

lat salitromot севший. vHogy a lovat tiszta s mél-sé 
kelt melegségti istáIIÓba kell tenni'lnk s pokrÓczczaI 
betakarnnnk,'nem is kell érintellern.. 

i 

' 

А tiidölob, Ila 2 _- 3 пар alalt iobllan nem 

Iesz a IÓ, közönségesen uLÓbaiokba megy at. 
Ezek kövelkezök szoktak Ienni'. sok nyalelvàlasz 
tas 

, vérömlény a melll'iregbe, nyirkkiizzadas, tü 

dögenyedés s evesedés 
, rotlladas, szaraz kell. Mi 

те! ezen utÓbaiokat a nem пиши bol-.omorvosnak 
llelléz megismerni s még nellezebb gyÓgyitni, 

_ 

azért 161 tesz a tulaidonos,_ lla koran folyamodik 
baromorvoslloz. De mintllogy Ilonnnkban kevés 
baromor'vos van , 

ide teszszük röviden a ieleket, 
mellyekból a L_ltÓbaiokal megislnerlletni és gyÓgy`- 
mÓdiukat; mert iobb prÓbaIni a gyÓgyitast, mint 
minden segély megkisértés nélkiil a lovat elveszlli 

hagyni. 
Altalaban 3_5 ларцы tovabb a tüdölob, 

mint Шуга, nem tart; ez idö utan, lla a IÓ iob 
Ьап nem Iesz 

, utóbaiokkal van dolgunk. Ez [ledigl 
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1-ör Vagy sok- nyalelvalasztas; ielei: a lob 
ielei (Iasd fólebb) kevesülnek, az orrbólsok llyal 
ka foly ki. Ez ellen 4 lat kesersòt, 2 lat fenyö 
magot, 2 tarnicsgyökeret 1 nellezék sarga dar 

danyt, Iiszttel s vizzel keverve adiunk be napia 
ban 2_ 3 adagot. A soka tartÓ bainal 2 lat ter- ’ 

petinolait lellet még bozza adni. 
2-or Vagy vizkiömlés; ielei: Ila 3--4 парши 

tòvabb tart a bai, a sziv-verés az egész meII ki 

teriedésén érezlletö, a Iégzés igen gyors ,a IÓ vé 

konya különösen ml'íködik. EkkOr 2 lat fenyóma 
got, 1 nellezék hanyborköt, 1 nellezék kamfort, 
1 llehezék gyůszl'iviragport, vizzel s Iiszttel 1632 
tava készitve 

, 
adunk be naponként 2 _ 3 illy ada 

got. 2 nellezék Сек-решишь“ is Iehet Ilozza adni. 
3-or Vagy nyirkiizzadas. Ezen atmenetét a 

tûdölobnak arrÓI IeIlet megismerni, llogy a bai 
3_5 napnal tovabb tal-t, а Iégzés rövid, az egész 
test nagyon forrÓ, nyulÓs, 1'agadÓs izzadsaggal 
borilott. Legközönségesben Iiatal, 161 taplalt, bö 
vérií Iovakat szok meglepni. Gy Ó g yi t as. 2 lat 

fenyömagot, 1 nellezék Ilányborkót, I _nellezék 
kamfort, fél lat szalamiasÓt, Iiszttel s vizzel жёны; 
vá keverve adunk be, 1_2 adagot паронит. Vagy 
2 lat angyalfügyököt, 1 nellezék édes Iligacsot (calo 
meI) 1 nellezék kamfort, féI lat terpetinolait ebböl 
is naponként 1_2 adagot. 

Ezen most elöadott (1. 2. 3) baioknal a bel 

orvossagot kl'fllsövel kell elösegileni, azért a fö 
Iebb érintett erös 1'agÓ bekenéseket szorgosan 
hasznal'uk, mellyekllez,- llogy még erösbek Ie 
gyenek, 1 nellezék llanyborkót keverl'ink, a шеи 

alrészén а bört fölmetszvén 
, egy darab talpl vagy 
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Выживи vastag csizmabört teszünk, hogy ge-- 
nyedés következzék 

, 
de ezt az alloz értö kovacs 

ra bizzuk. Atüdólob több atmenetét (tüdögenye 
dés, evesedés, rotlladás, szarazkell) meggyÓgyít 
ni nem Iellet, minden gyógykisérlet llasztalan, 
csak a költséget szaporitana Ilaszon nélkül a 

gazda. ‘ 

Зима: kell, Кадета, fuladozás, лишена“; 
_ 

A kellessêg gyÓgyítllatIan betegség s nem is azért 
teszszük ide 

, 
mintlla gyÓgyitasat akarnÓk elöadni, 

Ilanem llogy minden gazda ismerie, s IÓvéteInél 
meg ne hagyia magat csaIni; mert a kelles lovat 
Ilasznalni nem Iellet, de gyÓgyÓgyitni sem. `A 
kellesség abbanall ,` llogy a IÓ nem vellet a 111116— 
Ье annyi Iéget,” mennyi _szükséges az egészséges ` 

,életre A kellességröl gyanús IÓnaI meg kell vizs 

galni: - 

1. A IÓ nyugodt allapotbani Iégzésët.,Mar 
ekkor is löbbször Iégzik a kelles, mint az egész 
séges IÓ, nella susogva, sívitve történik a Iégzés. 
A kellesség nagyobb fokanal az egész test moz 
gasban van a Iégzésnél. 2-or Mozgas ala-tt s utani 

Iégzését. _ Futas aIatt a kellés IÓ а fönebb (erin- 
tetteket nagyobb mértékben mulatia; azon fólül 
nélla erösen köllög, nélla rögtön megall, llama;` 
s nagyon izzad, néha összerogyik, fnldoklik, `s 

ismét fólkelvén 
, 

Iassan iö magahoz. Putas utan а 

Iégetmintegy keresve, ide oda tìpeg tapog , nem 

aIIhat nyugton, s ekkor Iellet fókép megismernì 
a kellességet. ` 



g 3--0r Evés `ivas utan is';‘.- ЩИПЦЫ többszénat 
evett a kelles IÓ 

, mindig meggyorsul a -Iégzés , Ila 
nem ls` шеи .mozgase ' 

. 

« - 
. 

4-er Ritkan fekszik le а kelles, mert fekvés. 
alatt a mellüreg nyomatik s Iégzése nellézllül 

, 
Ila 

„ 

dig fekszik, elsö Iabait melle ésllasa ala teszi, 
feiét pedig föltartia. г . 

. 

. 

. 
5. Közönségesen köllög.-.A `köllögés azonban. 

csak akkor mutat kellességreflla kifolyasalnincs, 
s azért neveztetik vszaraz kelmek» 

. ‚ 
. 

6'. AA soka tartÓ kellességnél a Iovak'megs'ova-` 
nyodnak, наждак. - 

` 

i 

A kelles IÓ vizsgalasanal el ne felediük;`llogy` 
a kelleseég maid nagyobb máid-kisebb foku Iellet, 
azérlä 'a lovat az istaIIÓban nyugodt allapotban ,. 

istaIlÓn kivül futtaban-,s futas ntan többszörszor 

gosan meg kell vizsgalnlink sA csak igy ismerlletiük 
meg, vaIIion kelles-ei vagy nem? » 

’ il 

A kellesség közönségesen elöment betegsé 
вещь këvetkezménye vagy швами а: tüdc'íbe.ll«'r 
van annak fészke, .vagy a tüdö melletti részek.-l 
ben , Ila.v ezek t. i.- olly nagyok , vagy elfaiultak, 
Hogya nyomiak, vagy a mellkast тщеты 
részek beteges allapotuk miatt nem ml'íködketneku. 

GyÓgy-italsA Iegritkabb4 'esetek 
. 
közé ‘tartozik , s alta 

151111111! kifeilett'kehesség gyt'lgyítlan` betegségl _',h э 

‚ 
‘_ 'f «l»l.:lì 

' 

параша: tlvagyniáliy, демарша. ; ‚г. 

`Következö а1е1е1н‘61 1$ше17110Цё1пайюг а meg 
zabalast: a IÓl roszul' eSzik,I töbllszölr '.ökröndlilu у 

sza'ia teli van.;ll_'y,allal,.nyelvev piszkos, sürl'iifellér -l 

vagy 96.1.3119- ltyâllal bevont, фаза 'többniyrer'puff r1 

гаси; ritkan ganajlik, talenten nyugolill.. Maan-"1 
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balas az etetésben elkövetett Ilibanak következmé 
nye; 115 1. 1. vagy igen sok abrakot adunk a IÓ 
nak 

, vagy ollyat, millyenllez nem szokott 
, р. о. 

a zablloz szokoltnak rozsot, bükkönt; vagy igen 
nyalkasat , р. о. sok korpat , Iisztet, mert ezek llamar 
megsavanyodnak a gyomorban. Igen gyönge Iu 

czerna, bükkön, vagy még nedves zab is okoz 
megzabalast, ugyszinte a rosz, megfült, dollos, 
vizar alkalmával megiszapodott poros széna, tisz 
tatalan, aIIott, posványviz. De megzabalnak a 10— 
vak akkor is, Ila 111011,` nagy futas utan, rövid idöt 
engedünk nekik az evésre és ismét befogiuk sl 

lla'itiuk Öket. 
. 

_ 

:ip- Gyôgyitasa következö : 1-ör а IÓnak semmit se 

adiunk enni. 2-or Ne'gy lat Вези-1156751 65 fekete 
szappannal csörét adunk, llogy minél elöbb 115511 
г1165 szarmazzék, s а csörét többször ismételhet 
iük. 3-or Belsöleg: 4 lat Вези-11561, 2 lat tarnics 
gyökeret , 

Iiszttel sv-izzeI tésztáva készitve adunk 
be naponként kétszer. Yizzel pedig többször meg- 

` 

kinaliuk , mille igen iÓ egy marok sÓt tenui. Ga 
nailas utan is folytatiuk 5 mondott orvossagotk 
még a_z etvagy egészen шваб, шег1 ezen szel-ek 
az emesztest elösegitik s a gyomrot erösitik. 

Ha sok szelet okozó eIedeIt kaputt alÓ s igen 
soky savanyú szagú szelek mennek el tôle, meIIet 
te llasa Ril van pull'adva, még .kénmait is teszünk ` 

közé; 4 lat keserl'ísót, 2 151‘ tarnicsgyöke 
ret., 2 Iatlkalmnsgyökeret, l nellezék kénma't,’ 
napiabanllarom iIIy adagot. Lebet ezen kül, a 

пазу a fólñwás, @gy itcze tiszta vizbe-2 lat ol 
tatlanlneszet adni, s azutân az elöbbi orvosságot 
folytatiuk. . 

l 
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щеток és lólloll. 
A béIIob sokkall gyakrabbà'n i6 eIö, mint 

а gyomorlob. Jeleik egyenlök, miért Шеффил 
böztetésök igen nehéz 

, s ennêlfogva mind a ket 
töt béIIob névvel- bélyegezzük. A béIIoIl ielei 
mindenben hasonlitnak а kÓIikaélloz (паза ezt); 
Megkülönböztetlletiük a kÓIikatÓI az altal,l llogy 
l-ör a kÓIikanaI a faidalom-nélla швед, s a Io 
vak egészen egészsageseknek Игнатий; a béllob 
nal nem. 2-or Акыны igen enged, sokszor'egé 
szen is eInluIik, Ila ganailas történik; nem a Её] 
IÓb. 3-or A kólika 10_12 Óranál tovabb nem' 

tart; a béIIob pedig tovabb'. 4-er Ha а kÓIika 
l2--14 гнёта! is tovabb tart, megszünt ВЫНЬ; 
Ienni, mert bélobba merit at. 

Béllob аист okokból szarmazik, meIIyekl'löIA 
a kÓIika (Iasd ezt). Kimenete többnyire sieren’ 
csétlen, mert llamar fut le, s llamar mas veszé 
Iyes baiokba megy at. Mindenekelött таща: mér 
sék'elt Нет istaIIÓba' helyezzl'ík a lovat, betakar 

s f-ör 12_1‘6 fónf НЁМ: eresztünk ki. 2-'01' 

Мета йаЬепйЛоШоЕб 4‘ Ia't keseriisÓvaI, ‘i Ы; 

S'Zappannaltöbllszöl' csörét adunk. 3~-0r Egyliie 
szely или lellmagolaiba'n 4 lat’ Ileselfl'isótv антик 

szaiaba, llog'y minélelöbb Ilil'iritésel Iegyen. _li-er 
Hasa таймы, 'Ó kiteriedésben , 

erös ragÓ ke 
nöeëöt keniink, miliez 2 lat terpe'tinolait', -1 _ne- 

_ 

Ilelz'ékI körös'liogárportteszüiik.' Enni selllnńtj‘seiìl"_ 
adunkfinhi сдвига, álfolt vizet vagy viz közë__ 
lisztetkeverünk s ezzel tart'uk; mel-t аудита“ 
emé'sztelü, azolürnyálká так; a`beleket vean; 
bevonia. "“' 

i 

f' '4* 
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Ha megllütésjvagy ital aItaI gyanitiuk a 

i 

bait tamadottnak," akkor a fólebb mondottakon 

kivlil terpetinolait fecskendünk a börre, 321111115 

val erö'sen megdörgöliük s ezutan 161 betakariuk. 
_ 

Ezen gyÓgymÓdra, lla Ilárom nap alatt a beteg 
' ség nem enyllül, többnyire a IÓ eI van veszve, 

mert olly nyavalyaba ment at 
, mellyet ritkan si 

kerül gyÓgyitni. 
C 

meleg llul'ollzoa balon. 
‘ 

' д 

Béllobot -okoznak a IenyeIt mérgek is ,\ és lla 

rögtön nem segitl'ink, sokszor rögtön oda _van >a 

IÓ. Azért olait, teiet, vaiat, zsírt, meleg vizet, 
‚ toias fehérét, _mézet, keményitöt, szappant, Iisz 

к tet hasznalunk. Ezek közül t. i. azt, mi 4elöbb 
kéznél van, a IÓ torkába töltil'ik, Ilanem nagy 
mennyiségben s lla mind ebböl semmi sincs kéz 
nél, Iegalabb sok vizet. ‚ 

' 

- Ф '* Павшие: és четная. 

Iovaknal gyakorta elöiö.v Hasmenésnél 
a 1Цбёпещ eszik , nella _csöndes, masker. kólika fai. 
дышат—ёж. A bai magas fokanál forróság is 

c`sa`tlakozik`,l_l_oz__za.~_.A Ilasmenés különféle okokbÓI 
szalfmazik. __Csak azon hasmenések 

‚ .mellyek rosz 

eledeltöl,I meglli'itéstöl sat. нашить, veszé 

. 

'i ч ‘yV-..1 l.’ l.' 
` 

h' 

. 
.Qyôaxitásf Kisehb fokalllsmenésnél basl' 
разам а betegséget, „стад _az_ _etetésbenf этап 

_ 

tasban Юзу ürlk vig; днищу!- ЦаЫоЪЬЖФщЦЁЬ. 
ааощй‘ахйз ‚ lnpllyekböl. Saármazmr ¿su 
pel ' 

l1„-ö_r Hill, meglll'itresböl _.sgarmazott.;,.mçlqg 
_ 

istalloba allitiuk a lovat, alomnak sok нападать 
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' mat adunk, egész testét szalmával iÓl megdörgöl 
айда, dörgölés eIÖtt играйте! is megfecskend 
hetiük. BeIsöIeg: 4 lat ziliz gyökérport (Eibiscll), 
4 Iat „впитает , 

Iiszttel s vizzel kovaszsza ke 
verve adunk be, inni pedig vizet Iiszttel, külön 
ben enni semmit. 2-or Ha rosz , 

dollos 
, rotlladt, 

тёщи, p_enészes széna, dollos zab, rozs vagy 
bükkön etetés volna az oka, akkor elég ; lla az áIIattÓI 
elsö nap minden eIedeIt megvonunk,s 2 - 3 nap igen 
kevés 

, könnyüemésztetüt adunk neki. Ha nagy fai 
~dalmat mutat а IÓ, mint a kolikanal, akkor а kÓIikanaI 
elöadottakat llasznaliuk: belsöleg keserl'ísÓt, csö 
réket szappannal, konyllasÓvaI sat. _ A Prosz 
vagy szokatlan eIedeIt “На! cseréliük ГО], a rosz 

vizet pedig marok konyllasÓvaI iavitiuk meg. 3-or 
_ 

Ha a hasmenés 3 
, 

4 
, 

5 nap tart, a belek gyönge 
sége okozza a hasmenést, azért ingerló szereket 

llasznalunk. IIIyenek: tölgyfa, vadgesztenyefa , 

fúzfa Iléia, timsÓ sat. s pedig igy: 4 Iat вызу 
fa vagy Мига 

‚ vagy vadgesztenyefa Iléiat fözünllz 

meg itcze vizben, közibe l2 lat timsÓt teszünk s 

egyszerre a IÓ szaiaba быть. Vagy: összeapri 
tott 2 lat tölgyfa lléiat , 

1 lat kalmosgyöke 
ret, 1 nellezék Шивы, Iiszttel s vizzelkeverve adunk 

be, naponként kétilly adagot. (kisebb, Iiatalabb Io-` 
vaknal az adagnak is kisebbnek kell Ienni). Lellet 

ezen gyÓgyszerekllez 1_2 kanal kamloros palin 
kat, vagy tiszta palinkat, vagy viz helyett a tészta 
Iloz bort venni. Ezenkül a fónnevezett falléiakbÓI 
valamellyikét megfózzük , 

timsÓt teszünk bozza , 

s ebböl naponként 2 _ 3 esörét adunk. 
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вшитым. 
Е2 ritkan iö ugyan eIö; Ilanem nagyon ve 

szélyes s azért Ilelyezzûk ide. Legbizonyosabbail 
megismeri a gazda a vízIlÓIyagIobot, Ila iÓI meg 
olaiozott kezét a végbélbe, Vkanczanal pedig a 
nemzörészekbe точа; ezt mindig igen forrÓnak 

talalia , s legkisebb nyomasra Iefelé, a IÓ nyug 
llatatlansága Юга! nagy faidalmat fog mutatni; a 

IlugyhÓIyagot is, mint valami gömbölyü testet, fog 
`a érezni. Okai: sokszor az elhanyagolt vizelet 

elakadasbôl, Ila t. i. eleinte ezt nem будущих, 
számazil; masker ütéstöl a vese vagy hÓIyag ta 

iara ‚ 
továbba meger'ötetés а fntasban 

, 
Iluzasban ,' 

ugrasban, nélla mérges, nagyon ingerlö növé 
пуск , vagy rosz', iszapos vizek, р. о. а kender 

vagy Ienaztatôk okozzak azt. Végre igen gyakran ' 

a megllütésnek kövelkezménye. A bai nagyon ve 

szél yes , mert lla gyors segély nein érkezìk IlaIaI 
a vége; жён, Ila a bait megismeriůk, baromor 
voslloz folyamodil'lnk azonnal. Ha nincs barom 
orvos s a forrÓsag nagy, 8 _ 16 fontig eret vá 

gunk, a testet pokrÓczczaI 'ÓI betakariuk, azon 
kûl szalmaval megdörgöliük: beIsÖIeg 4 lat kese 
rl'ísÓt, 10 lat Ienmagolait Iiszttel tésztava kever 
ve adunk be 2 _ 3 adagot. Tavabba 'csöréket 
hasznalunk keserl'isÓvaI, vizzel és olaiial vagy 
zsirral. A Ilugy Iecsapolasat eIlIlez alkalmas esz 

közzel vagy IlÓIyagbökésseI csak a tanult bar 
masz Шиш. 

пишешь ‘ 

А 

Ennek'okai a megllütés, nagy ülés a vese 

taira, Iegtöbbször még is az eledel okozza azt, lla 
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ez vagy igen ingerló р. о. а fak gyönge ágai, kü 
IönféIe mérges növények, körös és cserebogára Ш 
között sat. FÓ ielei: a IÓ gyakorta Ilugyozik; ele 
inte vöröses Illlgy megy el, utÓbb vérrel kevert, 
végre igen sötét vörös s igen kevés. 

Gy Ó gyitíls.` Ha a mezön mérges növények 
vannak, mas Iegelöre Ilaitiuk a lovat. .Eret vaga 
tunk raita 8_10 fcl'ntig;` 2 lat ziliz gyökeret, 1 

Iat beléndekfl'ívet, 1 lat salitromot, 6 lat keserl'í 
вы, vizzel s Iiszttel tesztava keverve adunk be ne 

ki napiaban 2 iIIyen adagot, s 1 _2 csörét is viz 
zel és oIa'iaI vagy ziliz gyökér fózettel. Ha körös 

bogaraktol szarmazott a vérhugyozas; Z nellezék 
kamfort Iiszttel s vizzel tésztava keverve adunk be 

naponként llaromszor. Enni zöld füvet 
, IÓIlerét, 

Iuczernat; inni pedig Iisztes vizet adunk. 

vizelet vagy индюшат. 

Vigyazatlan vagy buta kocsis meg nem allítia 
lovat az uton llugyozni, miért is a IlÓIyagban igen 
sok Ilugy душ össze s ezt annyira kitagitia , hogy 
össze nem IluzÓdIlatik, s igy vizelet rekedéskö 
Усидеть Gyakorta megllütéstöl is szarmazik. 

Megismerllelni, Ila a IÓ ide oda lipeg tapog, erö 

ködik hugyozni, de semmi sem iô. A bai Буб— 
gyitasat llamar és okosan tegyük, különben nagyl 
a veszély. A lovat meleg, ища, iÓ alommal el 
Iatott istaIIÓba vigyl'ik , fütyölés vagy más Ilugyo 
zÓ IÓ mellé állitás aItaI llugyozasra ingereliük. Ha 

nem Ilugyozik , 161 megolaiozott kézzel 
, az, kinek 

kis keze van, nyuliony egy arasztnyira a végbél 
be 

, s tegyen nyomást egyenesen Iefelé, _hol 
` valami vgömbölyl'ir kemérly testet fog érezni s. 
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.nyomia meg azt. Erre k6zönségesen- llugyozik a 

‚ 

IÓ. Ha ez nem hasznal 
, 

4 lat szekii'ivirágot forral 
~unk egy.itcze vizben 

, tegyünk llozza hnehezék 
anyborkövet, 72 nellezék beléndekfüvet. Ezt min 

den lá Óraban ismételiük. Lellet ezenkül a csödörnél 
és heréltnél a nemzörészek nyilásat ingerelni egy 
szem {еще _bors oda tétele áItaI. Dollanyfözetböl 
készù'lt-csörék is igen iÓ hatast tesznek. A megllütés 
bÖI tamadt bainal tiszta vagy kamforospalinkaval, 
век-решётка] lett dörgölések a vesetaira iÓ Ilasznúak. 

.Bô'rféreg Takony mássa. вакцинам; 
А böl'féreg csak a IÓnaI 'Ö elö s sokaig tar 

tÓ ragadÓs nyavalya. Megismerlletni, Ila a test 

különfele részein kisebb nagyobb, Ь0г$62 mO 

gyorÓ nugysagu csomÓk, kemény daganatok van 

nak szétszÓrva; belölök zsinóralaku keménysé 
gek teriednek ël kůlönféle irányban, mintha ke 

mény féreg, vagy kukaez-_liarna a >bör alatt. A 

börféreg massa’ a taknyosságnak; тем а 4tovabb 
так-161 taknyossagnal börféreg feilik ki, vagy az 

1 

elöbb mutatkozÓ börférgeb taknyossag Гоша, kö 
vetni ,.tellát nem egyéb mint taknyosság, más Ile 

Iyen. és; alakban t. i. a börön. Olly ragadÓs, mint 
a takony. , 

-azért az illy .lovat a többilöl .azonnal 
eI kell valasztani. -Ha a bai hem régi és nem is 

igen elteriedt, még Iehet gyógyitast reményleni; 
de Ila a bai régi, ragadas aItaI szarmazott taknyos 
IÓtÓI, kar volna, аду/653711651; csak megkisérteni 
is. Azért minél elöbb agyon kell szuratni s. testé 
vel, istaIIÓvaI, szerszamával ugy banni, пита 
taknyòsságnal érintök (Iasd ezt). Ha а nem 

régis olla eItavolitIlatÓ, igy teszszük a gyogyi 
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tast: 1-ör a fó betegséget, melly a börférget 
okozta, gyôgyitiuk. Itt Iegtöb-b esetben шпик 
barmaszhoz kell folyamodni. 2-or A börön Ievc'î 
esomôkat Ilason mennyiségben összekevert Iliïl 

ganyzsirral és terpetinolaiial keniük be. 3-or Ha 
a csomók vagy zsinÓrok genyedésbe mentek at, 
késsel fólvagiuk azokat sv а nyitott fekélybe vörös 

Iliganyt (mercurius praecipitatus ruber) llintünk 

naponként, mig a fekély швейный, s- a beilege 
dést a természetre bizzuk. .ll-er Mély fekélyeknél, 
Ila széleik kitüremlettek, szélesek; a fekély nagy-_ 
saganak megfelelô tüzes va sal kiéget'ük az egész 
fekélyt, a mellette Ievö egészséges llört megki 
mélvén. Belsöleg: Х lat dardanyt, v1_'-2 Iat ter 

petint, 1 lat fenyömagot, Iiszttel s vizzel tészta 
vá keverve adunk be naponként egy _-2 adagban, 
J Ó ,- egészséges szénaval, zabbal, s tisztán tart'uk a 

lovat iÓ istaIIÓban 
, eIegendÖ almot adunk 

, 
börét 

többször vakariuk s tisztit'uk. Ha ezenszerek 
'nem Ilasznalnak, a kivégzést ne Ilalaszszuk. A 

börférges lovat visszatartozik venni azieladÓ. 

Tanács а штампах. 

A lovak közönségesb betegségei után nem 

lesz czéliranytalan а lÓvevöket némelly esetekre 
figyeltetni. Hogy IÓcsiszar vagyis llaillasz, czi 

gany és zsidÓ néIküI a vasar meg nem Iellet 
, 

kiki 

tudia-;l de azt is fogia шаги, llogy annyi csalas 
selloI sem történik, mint a IÓkereskedésnéI. Az 

illy Ilaillász ritkan kereskedik maga részére, ha 
nem vasarrÓI vasarra iar, aIkudozÓk közé keve 
redik 

, 
szemtelen tolakodassal 1101 egyik, Il`oI masik 

részére beszél, honnét t. i. több aiándékot re 
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ményl, s hol a vevöt, 1101 az eIadÓt szedi rá, s_ 
mind a kettötöl megfizetteti шабаш. Legtöbb csa 

Iasok történnek a fö hibaknál 
, s ezeknél néllány 

fogasit a llaillásznak nem lesz fólösleges érinteni. 
Taknyos IÓnak paprikat , borsÓt, burnÓtot fui or. 

r-aba, llogy magat aIku elött 161 kiprüszögie, s 

alku alatt orrabÓI tak ne folyion, vagy az Ortli 
kakat szivacscsal kitömi 

, a fekélyeket több napig 
szorgosan mossa, hogy bellegedienek, a torok 
aIatti mirigyeket (I. a taknyosság czikkét) izgatÓ, 
erös kenöcscsel bekeni, llogy meggyuladianak, 
faidalmasak Iegyenek, s a vizsgálasnal iÓ faita to 

rokmirígynek nevezi, mit a vevô elllisz, tudvan; 
llogy a taknyossagnal a torokmirigy kökemény és 
nem faidalmas; itt pedig faidalmas mirigyet ta 

Iâlvan, taknyossagrÓI nem almodik s arra nem 

is gondol, llogy a faidalmat mesterség okozta 5 

igy draga pénzért taknyos lovat vesz. Börféreg 
néI a csomÓkat és zsinÓrokat Pólmel'szi, a genyt 
kinyomia, timsÓs vizzel behegeszti, de ezt csak 
a csekélyebb fokunal telleti. A csiras lovat l'ìti, 
veri az istaIIÓban, az o`stort mindig megmutatvan 
neki, llogy mar az ostor Iatasárarettegien. Рг6 
balas eIÖtt a végbélbe paprikat, borsot, gyöm 
bért dug , llogy öt nyugtalansagra ingerelie, s а; 

vevö tüzesnek юта. PrÓbaIasnaI éIes, bökö-kan 
tart s zablat tesz szaiaba, llogy figyelmét Штат; 

5а; paripan a csis'zall a sarkantyút nem kiméli, 
af'vevö embert ráülni 

, vagy kocsiban Ilaiulni nem 

engedi. A szarazkelles vagy szükmellü IÓnak va 
sar eIötti éiiel iÓ Ilasllaitôt ad, enni pedig kevés 
zabot, de gyakran, llogy Ilasa üres, e meIIett 
lagas, s ez áItaI könnyebb Iegyen a Iégzés; Ilasat 



pokrÓczczaI vagy czifra teritóvel 161 betakaria, 
llogy a llas munkalásl'lt 's a véknyaban az arkot 
Iatni ne Iellessen; (szarazkell) prÓbaIaskor nem 

igen gyorsan s csak rövid ideig Ilaitia Ót. A fekete 

halyogot (I. ezt) az által reili eI, llogy a IÓ sze 

mébe erös izgalÓ port fui, llogy a szem külrésze 

meggyuladion , s az egész bait könnyü szemgyu 
Iadasnak mondia, s a vakságot innét magyazazza; 
azonkül az isláIIÓaitÓban nem engedi a vizsgat, 
1101 t. i. szembe esik а vilagossag 5 iobban megle 
Ilet vizsgalni a szem Ilibait; Ilanem mindig a 5211 

badban mutatia, miszerint itt a vilagossag minden 
részröl iövén, 161 vizsgalni ‚ ne Iellessen; a IÓ 

szemgyuladasat ülésnek lnlaidonítia, s ebben 

igaza Iehet, mert a IÓ vak Iévén mindennek neki 

megy s igy vaIÓban megütlleté magat. А vak 
IÓ Iábait magosra emeli, mintha mindig valamit 

'atbagni akarna; ezt a nyargalni 161 tudÓ IÓcsiszar 

161 eltudia reiteni , s Ila a vevönek szemébe ötIik, 
még a lovat ezért dicséri, mondvan, llogy az iII y 
kevély menés csak nemesvérl'i lovak tulaidona. Sok 
IÓ olly csökönös 

, engedetlen , hogy nem Ilasznal 
hatÓ. Ezt a próbanal azzaI simitiak eI, llogy az 

ù'gyes nyargaIÓ IÓcsiszar rea l'iI, s millelyt Iátia , 

hogy a IÓ füleivel iatszik , figyelmes; tüstént 

visszanyargal, az engedetlenség kitörése elött. 
Mások mindentöl megi'edvén elfutnak, a kocsit eI 

kapiak; ezt az altal llatralia a prÓbanaI, llogy 
elóbb faradasig llaitia, verés által a tulaidonos fé 
Ielmessé Ieszi magat Iovai `elött; metszö, bökö 
kantárt tesz feiébe 5 igy а prôbanal igen engedel 
mesek, mig a tulaidonos kocsiz; azutan Iássa aa 

lli tulaidonos,llányszor döntik fel Öt. Van még sok 
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Iliba, mellyek a IÓ értékétesökentik, de a IÓcsi 
szar itt is segit magali. Зак IÓnak az a rosz szo-- 

kasa van, llogy mindentlmegnyal, fogaival inegi- 
fog', és Iéget nyel Ie; ezt azutan- kiböfógi a tor 

kabÓI. Ezenlrosz szokast böfógésnek, ökrendés 
nek, Robben, nevezzük, mit az дна! .reit el, llogy 
a n_yeIvét megégeti. Illy IÓ fáidalom `miatt rövid 
idóre a lég be és kiböfógéssel fölllagy.. LÓgÓ, 
Iankadt szamarfüleket а kantar s'zéles 110511101;— 

sziiaval 161 össze vés` fóllluzza, llogy szépen .allia 
nak. Szembaioknal a fölebb mondottakon kivül a 

feikülönbözö részeit még тёще] szokiak пищащий, 
llogy aIÓ elvadulva feiét a vizsgánálimindig eI 
rantsa. Némellyl kocsisok a kantárzasnal nella a 

IÓ nyeIve Ilegyét megsértik vagy Ie is szakasztiak. 
Az illy IÓ roszuleszik, elsovanykodik. Ezen lli 
banal a IÓcsiszar megeIÖzÖ kézséggel mutatia 
szamtalanszor a IÓ Бегай, mert ekkor a nyelvet félre 
Iluzza 

, s kezév'el eltakarllatia a llibat. Erös szaiu lo 
ткани által tesz biznnyos idöre gyönge szaiu 
akka, llogy a szaiszéleket paprikaval, borssal, s más 
erós szerrel bekeni, miszerint a IÓ faiòs szaia mi 
att könnyen engedelmeskediék a gyeplönek. Leg 
nagyobb vcsalasok történnek a fogaknal, тем er 

röl ismeriük meg a IÓ éveit, az évek pedig a IÓ' 
értékét igen valtoztatiak. 

Szarvasmarha. 

Ezalegllasznosb llazi allatoknak egyike, mert 

éltében és éIte ищи is sok szükségünket födözi; 
azért tenyésztéses tartasa nagy _ligyelnlet érde 
mel; kivalt földmivelö országban; mert `a szar 
vasmarlla a földmivelés анаша, mintllogy csak 



nem minden mezei nrlnnkatv напавшими! vé 

gezzük; a 'termés által elsovanyodottffóldeknek 
fökép marllaganai által ящик vissza termékeny 
ségét; ezenkl'il teiének miIIy nagy Ilasznat vesz 

szük? Husa mindennapi eledelünk.' Tovabba fagy 
gyúia, bóre,-szarvai, körmei, szöre is llasznaI-¥ 

‚ 

шлак. Ekkép a >szarmasmarlla nevelés altalaban 
az egész> emberiségnek, különösen pedig a fold 
mivelésnek nagy llasznot hait. _ Найди]; különösen 
alkalmas a szarvasmarllatenyésztésre s lla olly gond 
fordittatnék rea, mint fontossaga igényeli, a mosta 

ninalllaromszor, négyszer többety birna tenyészte 
ni;de llanyagsag,.tudatlansag, rosz kezelés, a neve 

Iésre forditottmarllak- valasztásanali gondatlans'ag, 
megrögzött eIÓitéIet s mas okok miatt maid annyi 
szarvasmarlla hozatikf be Ilonunkba, mint» 1:61 
fóldre vitetik, .IloIott назвал]: szüksége potlása 
meIIett is roppant pénzösszeget kapIlatnÓk szarvas 

marlláért a шизики, Ila szorgalommal l'íznök a 

baromnevelést. Külföldi szomszédai'nk a nagy né 

pesség miatt nem birnak-elegendö fólddel a vmar-l 

Ilatenyésztésre, s igy mas orszagbÓI kénytelenekl - 

' szükségeiket p'ÓtIani, ezek telll'lt bizorlyos vevöínk.:, 
A Jszarvasrnrarlmtenye'sz-tés- nalunk nem lcsak llogy.; 
elöbbre nem'megy, Ilanem igen..han1yatlik. 'il 

' 

. 

A. szarvasmarha tenyésztése'fvagy nagyban 
üzetik _ az' ugynevezett gulyákban , 

- vagyis».ura-^ 
sagi maiorsägokban ,Jvagy kicsinben, a lfallisilla-I 
Конек sl kisebb -birtokosok кыш;- Itt. kiesilalbe'nik 
marllateilyésztésról szÓIandunk. ч А: А roszul и шйуепп 
foldön silany aratast varllatllnkfra тещи! l'ìzött'l 

baromtenyésztés.a ra {Ел-даюсь pénztl, idöltl, dla-ŕ 

Варшаву: -ki nem Нива; allért»y okosan >fógiulllln 
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Ilozza; тег: az idó 
, takarmány eIIlasznaIasa 

annyi a rosznal , mint a iÓnaI; a rosz veszteséget 
okoz 

, a iÓ pedig az egész orszagnak becsületet és 
Ilasznot. 

A szarvasmarlla fó llaszna 1-ör a tei; 2-or a 

tellervonás; 3-or a llus és zsirnyerés, s ig y Ilarom f6 

ágra oszlik a СЫН, mellyet а szarvasmarllanal eI 
érni törekszl'ìnk; mindegyik marlla tellát vagy 
1.) teielö, vagy 2.) vonÓ, vagy 3.) llizIaIÓ. E 
Ilarom tulaidon együtt egy darabban nem IeIlet 

, 

Ilanem egyik egyik tulaidonban, masik а masik 
ban kitünö; miért is a tenyésztésnél szem eIÓtt 
tartsuk a czéIt, mellyet elérm' akarunk, s ez а Ieg 
több tenyésztö llibaia, mintllogy magok sem tud 

van, miIIyen marllat akarnak tenyeszteni; min-` 
dent összevissza kevernek, s illy keverék által a 

marllaV silanysaga eI nem maradllat. E czélt az ég 
llailat, vidék minösége, s mas körülmények lla 

tarozllatiak meg. Nagy városok közelében a teie 
Iés igér Iegtöbb llasznot; itt tei, vai, turÓ bizo 

nyos vasarra taIaI s 161 megfizettetik; mezös 
, 

ré 
tes ta'akon a vonÓ marllanevelés és eladas iöve 
delmez Iegiobban, lloI pedig a fold termését 'Ó 
aron eladni nem Iellet, llizlalas aItaI mas alakba 

öntiük a vevöre nem igen szamoIllatÓ termést, s 

igy a könnyü és a iÓ aroni eladastwbiztositiuk. 
Akarmellyik czéIt kivaniuk is elérni, hogy mind 

egyiknéla iövendö ivadék nevelésére fó lìgyelmet 
kell forditnunk -- természetes. JÓ ivadékot pedig 
ugy nevellletünk, Ila. mind. apai, mind anyai rész 
röl iÓ szarmazasú állatokat valasztunk, 
szem elött tartvan a kitüzött czélt. Nagyon hibaz 

nak, kik mindent a iÓ bikatÓI varnak, semmire sem 



ügyelvén az anyatellén valasztasaban 
, azt gondol - 

van, llogy a iÓ bika mellett mindig 16, egészséges 
ivadék lesz, bar millyek voltak az anyak. Az 

egészséges, iÓ tulaidonokkal ellátott anyatellén 
szintolly befolyassal van az utÓ nemzedékre, 
mint a bika. Az anyak valasztasánal követke 
zökre ügyeliünk. Ha 1.) teieIó ivadékot ollai 
tunk, olly anyatellenet szerezzünk, melly iÓ te 

ieIÖ faitabÓI szarlnazott, vagy Ila 16 teieIésrÖI 
ismert gulyabÓI csekély pénztelletségünk szerezni 
nem engedi. Iegalabb oIIyat удививший а közön 

séges'tellenekból, melly iÓ teieló. A iÓ teieIÓ te 

Ilén közönségesen ezen tulaidonokkal bir: finom 

pulla bör, sima ször, szép alaku fö, kis gyönge 
szarvak, vékony, atIatszÓ fülek, vékony llosszu 
nyak, mély test, vékony, sima szörl'i fark, nagy 
айву vastag, atlatszÓ erekkel. Az egész tellén . 

testalkotan elsö pillanatra valami gyöngédséget 
veszünk észre. 2-or VonÓs marllanevelésnél a va 
IasztandÓ tellénnél következö tulaidonokra né 
zünk; Iegyen erös feie, iÓ al'aku szarvai, széles> 
Идей, rövid, tompa orra, erös tarkÓia, rövid, vas 

tag nyaka, széles szlig ye, rö vid, széles, erös, eg yenes 
bata, erös, magas, keresztteteme,tagas, gömbölyü 
meIIe, gömbölyü Ilasa, mozgékony vâIIai, erös, tisz 

ta, 16 allasu Iabai, egészséges körrnei 
, iÓ nagy teste. 

3.) Hizlalasraközönségesen öregebb ökröket, mely 
Iyeket mar iaromban 161 nem llasznalllatunk, szo 

knnk Гоп-(11:61; az élemedett (de nem vén) marllaf 
haiIandÓbb ugyan a Ilus- és zsirosodasra, mégis 
némelly faitak azonkl'il, llogy 16 iarmosok, még 
igen 161 is Iliznak. JÓ llizast varllatunk oIIy anyak 
161, mellyeknek. erös feie, rövid 

, vas-tag, IeIÓgÓ 
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пущ, _mély Ilasa, széles melle, husos czcmabiai,l 
rövid, ~vastag Iabai vannak; mellettel iÓ evök, ke-. 
vés teiet adnak és ищу“. - .~`- 

. 

- - 

. 

` 

ц Mind a harom irányu tenyésztésnél az anya 
tellenek valasztásaban figyelmet érdem'el: 1.) -A 
tellén Бога; Csak az erötelies telléntôl varllatllnkv 

iÓ, erös s életre vaIÓ boriut; a tellen tellat se ne 

Iegyen igen fiatal, se öreg. A fiatal mégkifeilö 
Iödésben van maga is, s lla kife'lödése bevégez 
te elött tenyésztésre llasznaltatik , 

nedveit s ereiét 
két részre (tulaidon kifeilödésére s bol-inra) 052: 

van, maga sem feilödlletik ki, boria sem; s igy 
mindketten satnyulnak; azért a tinÓt 

, mig maso 
dik évét be nemfvégezte, solla se Yengedil'l'k meg 
l'iaekedni.A Két éves/"koratol 12 éves koraig llasz 

nalllatiuk- boriunevelésre; de ennél vénebb` ne Ie 

gyen, mert a vénségben az erö Козу, az erötle 
nedett anyanak szinte.` erötlen, gyönge, beteges, 
satnya ivadéka lesz; ls ez az oka, llogy a Iegiobb ' 

faita tellenek boriai is elkoresosodnak és nem üt 

nek anyiokra; azonkül ezen idöben az üzelkedésv 
is татами szokott Ienni. Azért ezeket а vagÓ 
llidra llizlaliuk. De 2V, Iegfölebb 3 évnél sem keII 
tovabb.-üz_ekedés nélkl'il hagyni a tinÓt 

, 
mert ek 

kor mar teste'kilévén feilödve, igen alkalmas a. 

1101-111265101, На «lovább Ilagyiuk, elllusosodik, el 

tunlyl'll és tenyésztésre alkalmatlan lesz. 2.) Egész 
sége. Csak egészséges testben van 'Ó vér 

, . 'Ó ned 
vek,- és csak 16 nedvekkel táplalt méllgyümölcs- ' 

Ь611е11еъ egészséges állatot várni, olly .tellen te 

Ilat,rmelly gyakran beteges, «rosz evö, satnya, 
zarassék ki a tenyésztésböl, mel-t abeteges îiva- 
déknak nem чешешь Ilasznát. Hogy.£óltünó..testi 
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Iliba, idomtalanság alkalmatlanna teszi a tellenet 
a tenyésztésre, magatÓI értetödik, merte Ilibak és 
idomtalansagok átmennek az ivadékra is. Az 
egészséges tehén szöre sima 

, 
fén yes , 

tekintete vi 
dam, élénk, mozdulataiban vidor, eleven, étva 

gya s taplalása 16, még középszerü eIedeIen is. 3.) 
Nagysaga. A nagy marllanak,- kivalt a vonÓ és 

.IlizIaIÓ inarllanak sokkal nagyobb ara van 
, 

mint a 

kicsinllek, nagy ivadékot pedig csak nagy anyatol 
varllatunk. De a nagyság aIatt nem a test magos 
sagat értiük, mert hosszu Iabak mellett a kicsi 
test is magas ,_ 

Ilanem az egész test szélességét 65 
mélységét; 11а а labak rövidek is. 4.) Szine. Sok 

gazda igen sokat tart a tellén szinére, s 1761652 
165Ьа11 fókép a tellén szinére függeszti figyelmét. 
Közönségesen azt tartiak, llogy 4a vörös pirÓk, 
barna, tarka tellenek iÓ te'eIÖk; de erre nem 

igen kell tamaszkodni, mert a szín mellett, Ila a 

testi tulaidonokat mind tekintetbe nem veszszük, 
vaimi sokszor megcsaIÓdunk. Okör nevelésre a 

fellér szint valasztiuk mindig, az ugy nevezettl 

pörge szarvu- magyar faitat. - 

A 'Ó ivadék nem csak a iÓ anyatÓI függ, lla 
nem a 16 bikatÓI is. A bika sok tellénnel parosul 
van, 

_ iÓ vagy rosz tlllaidonait sok ivadékra _viszi 
at, azért valasztasaban Iegvigyazóbbak Iegyünk, 
megszerzésénél költséget kimélni igen rosz gaz 
dalkodas, mert а 16 bika a Iegdragabb arat is ki 
fizeti iÓ boriak nemzése altal, ellenben a rosz bi 
ka ingyen is draga , 

mert az egész nemzedéket el 
l'ontia. A telletösek, kik tulaidon gill yat tartanak, 
tetszésök szerint valasztllatvan a bikat 

, czéliokat 
könnyen eIérik s ezekröl itt.nincs 526; а kisebb 

5 
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gazdak szamara 
, 

kiknek telleneik együtt iarnak a 

falli-csordara, a község vasarolia közös p_énzen a 

bikat, s itt baios a valasztas, mert a küIönbözÓ gaz 
' dasagi _czélokra _ 1616165, vonas, llizlalas _ 

nem igen Iellet tekintet; mi а marllatenyésztés ki 

feilödésének nagyon árt. Mind e mellett a bika 
valaszta'saban következökre figyeliünk: I.) Ipar 
kodiunk ismert iÓsagu guIyabÓI bikat választani; 
-mert ezeknél az alIandÓ testi iÓsag mintegy csa 

Iadi tulaidonna valt, minthogy szüleitöl örök 
Iötte, s ezen öröklött iÓ'tuIaidonokat utÓdira is 

bizonyosan atviszi. Ellenben, lla ismeretlen szar 
mazatú bikat vèszünk, e's csak arra nezünk, llogy 
minden megkivantató testi tulaidona meglegyen, 
nagyon megcsalatkozllatunk; mert ezen testi szép 
ség s iÓ alkat, sokat igérö külsziil 

, 
csak az 6 526— 

mélyes tulaidonai Ielletnek, meIIyeket nem 5211 
IôitöI öröklötte, Ilanem csak esetileg nyerte azo 

`11111; miért is ezen tulaidonokat nem is viendi at 
utôdira, egyet kettöt tán kivéve; s igy 16 nem 

zedékre biztosan nem szamolllatunk. -- Szé 
alakúnak mondiuk a bikat, 11а 116п11у111'6761, 526— 
165 llomIOkkaI, iÓ allasu s Ilelyzésl'i szarvakkal van 

elláWa» Ila füle finom és 526165; orra' 526165, nya 
ka erös, Iecsüggö; hata 526165, egyenes , Iagyéka 
526165, erös, keresztteteme hosszu lluzott; farka 
hosszu, finom, nem magasan kezdödö ; 1116116 526165, 
erös, Yâlla 526165, mellkasa domboru 

, 
llasa göm 

bölyl'í, sem fol nem vont, sem Iecsüggö, köldöke 
Enom; 16116 erös, vastag , nem petyllüdten 1665113 
gÖ; Iabal rövidek, erösek, iÓ allasúk, kinövés 

VnéIküIiek._ A bika ideiéhez aranylag nagy is> 1е 
gyen, a kls testü .bikatÓI aprÓ ivadékot várhatlmk, 
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de ideiéllez képest I`ólötte erös se Iegyen; p. о. Ili 
ba 

, 
Ila a két éves bika olly nagy , vastag, erös 

, 

nelléz, mint az 5_6 éves, mert ekkor sok és 
nagyon tapIaIÓ eIedeIekkeI természet ellen` siet 
tettëk testi kifeilését; ezèn erötetett gyors testi ki 
feilödés a nemzötelletség rovasara történik; s az 

illy bika nem igen termékeny. Legyen tellat ko 
ralloz képest kitl'inö nagyságu, de tagiai egymas 
lloz szép összellangzasban , szép aranyban. Ezen 
kůl Iegyen eleven, tiizes és erös. Ideiére nézve 
két évnél öregebb. Mig nem harmadfl'í, addig 
nemzésre ne llasznaltassék, mert még nemzö te 

Iletsége elegendöen ki nem feilett s llamar llaszon 
velletlen lesz. A iÓ kifeilett bika erös ivadékira 
atszallitia iÓ tulaidonit és sokkal termékenyebb, 
mint az igen fiatal. A fiatal bikaval tinÓkat iÓ elö 
ször megüzetni, s csak késöbllen tellenekre llasz 
naIni. A vén bika sem alkalmas a tenyésztésre; 
azért a bikat két éves kÓratÓI 7 _ 8 éves koraig 
Iegiobb tenyésztésre Ilasznalni 

, 
tovabb semmi 

esetre sem. Hogy beIsöIeg tökél yes egészségü Ie 

gyen , magatÓI értetödik. _ Вова gazdalkodas 
sok tellénre kevés bikat tartani, mert sok tellén 
közt megerölteti magat, llamar elvénůl, tellat rö 
vid ideigszolgal s gyönge nemzedéket ad. Sok 

községnél szaz rtellénre szamlalnak egy bikat. Ez 

czéliranytalan. Hetven, nyolczvanra mindig egy 
bika szamittassék.. ~ 

Az ü'zekedés többnyire a IegeIÖn сдаёшь, s, 

ez alegtermészetesb ésleggyümölcsözöbb. Az üze 
kedésre alkalmas tellenet a bika különös „агаты 
megérzi, s a Iegalkalmasb idöben megllágia- Az 
istaIIÓi gazdalkodasnal, 1101 а шагЬЫк' az egész 

5 
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even at istaIIÓball {анаши7 а bikalloz kell vezetni 
a tehenet megüzés végett. _Az üzekedni akaras 

ielei a tellenen követkczökz а tellén nyugllatlan, 
[отрада bömböl, gyakran bóg, nem eszik 

, а meI- 
lette Iévö tellenekre llgrl'll, gyakran ugy all, mint 
Ila llugyozni akarna, de Магу llelyett nyuIÓs nyal` 
ka foly csak 

, teie kevesbül. Ezen {Шаров két lla 

pig szokottl larlani, s Ila ekkor a megiizés eImuIasz 

tatik, csak egy IlÓnap man szokott ismét vissza 

iöni, s ezen allapoton kivül a bikat föl nem veszi. 
Ha n megiizés g) ümölcsös volt és Ilikalloz vezeliük, 
ezt közel sem ereszti , rúg, bök eIIene; s ezen eI 
Ienie's viselet a bika irant a Ilasassag ielének tar 

tatik. A Ilasassagnak 3 --4 elsö IlÓnapiaban sem 

mi bizonyos lsalhallan iele llillrs 
. 

csak a Ilasassag 
közepe felé Iatiuk, llogy a llas nag yobbodik , _dombo 
rodik s a domborusag élles koraban sem tünik el; 
késöbben pedig a boriu mozgásat keresztù'l Iatiuk 
а llas falain. A Ilasas tellenekkel szinte ugy ba 
шт]; 

, 
mint bantunk velök nem Ilasas allapotban; 

t, i. nyaron a Iegelöre iaratiuk, télen egészséges , 

i6 egyszerl'i _szüleséggel tartiuk. Ha a Iegelön tö 
életesen 161 nem Iakllatik,este, reggel adunk nc 

ki ottllon valamit, mert nem keII feledni, llogy a 

Ilasban aboriu is taplalast kivan. Az egészségtelen, 
feIIilvÓ eIedeItöI a Ilasas tellenet Óvni kell; millyen 
a megfagyott vagy csiras burgonya , dollos, meg 

ТЕНЬ ,_iszapos sze'na vagy sariu, dérlepte> 4fil , pa 
Iinka moslék, löl'köly sat. Vigyazattal kell Ienni 
tavaszszal és öszszel, midön t: i. legeIôrÖI az istal 
Юга Iekötletnek, vagy istaIIÓzasrÓI lavaszszal a 

Iegelöre iutnak, а szaraz eleségnek z_öldeli 161 
cserélése, lla egyszerre Ilirtelen történik 

, 
karos 

, 

.; 
._‚ 
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' azért a Iegelörei menetel elött a hasas tellenet Ю 
tartink szénaval, s naponként kevesbitiük a szénat, 
mig végre elllagyiuk. Vigyazni kell a hasas tellén 

re, llogy Ilaitas, rngas, szurás, ugralz'ls sat. aItaI 
magat meg ne sé_rtse, kù'lönben könnyen elveté 
Iés következik. Eiiel iÓ palla alma Iegyen, llogy 
-Ilasat meg ne nyomia. A hasas tellenet, mig csak ' 

teiet ad, feini kell. Veszedelmes szokas a Ilasas 

sag közepén, llogy a Il_asball kifeilödó bor'lltÓI a 

taplalatot el ne ширь а feiéssel fölhagyni , 
mert 

ez aItaI teie a tölgyben вага lesz, a tölgy ell'oln- ' 

lik, s borillzás шёл is kevés tei fog az illy töl 

gyekben készülni. Csak a boriuzas közelgésêvel, 
lla a tellén mar igen keveset ad s a tei igen turÓs 

, 

Iellet Íölllagyni a feiéssel. 

A tellénnél 9 Ilònapig vagyis 40-41 llétig 
vagy 280 _ 288 napig tarta hasassag, изучив 
llany nappal tovabb ugy , llogy 30() napi hasas 

sagrÓI is van példa. Azt tart'ak közönségesen , Ilog y 
a bikaboriut nellany nappal tovabb viszi azz' arly'ìa', 
mint az üszöt, tellat Ila a llasassag nellany nappal 
tovabb tart, bikaboriut remélnek. A boriuzas beal 
Iasat megismeriük arrÓI, llogy a tellén Ilasa mélyen 
Ieereszkedik, a két vékonya vagy oIdaIa beesik, a 

tölgyek földagadllak, a ncmzörészekböl nyalka fol y 
ki, s faidalmak 'elenkeznek Ezen allapot mindig 
iobban kifeilik - kivalt a kolikalloz IlasonIÓ Тёща! 
mak gyakoribbak Iesznek _ a tellén nyugtalan 
lesz, tompan dörmög, bömböl, fekvö Ilelyéböl 
gyorsan fólugrik , 

de llamar ismét Iefekszik 
, 

erÓI 

. ködik', nyög , 
Ilasat fölfúia , végre a nemzörészek 

_ 

közt egy vékony llartyaIlÓI младше! tölt IlÓIyag 
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Iatszik ,» s ekkor kezdödik a valÓdi boriuzás. A 116 

Iyag mindig kl'ilebbiö, nem sok-ara a bol-iu Iabai 
IathatÓk Iesznek benne 

, 
ezutan IatllatÓ lesz a Ia 

bakoil fekvö fó is, mire a tellén iobban erÖIkÖdik, 
a fei külebb i6, a Ilolyag elpattan, a viz beIÖIe ki 

foly, a Ее] egészen megszületik, s az eröködés 
ekkor kissé megszünik, de nem sokara а faidal 
mak, a nyomas , 

erólködés meguiulnak s а többi 
test is МЮ. - 

_ 

Legtöbb esetben a természet ereie elegendö 
. a boriuzasra s emberi segélyre csak a Iegritkabb 

esetekbell- van szljikség. Veszélyes szokasnralko 
' dik némelly taiakon. -Ugyanis a pasztorok és mas 

kuruzsolÓk olly llazaklloz csatlakoznak, Но! bor 

iut “Этак, llol is alig, mlltatkoznak a Iallak ‘a 

IlÓIyagban, ezt fölrepesztik, a Iabakat kivon 

iak, ezekre kötelet kötnek, s igy erövel Iluzzak _ki 
a boriút. Illy czéliranytalan banasmÓd által а 

bori'u is és az anya is igen sokszor megsérül, még 
is a szemtelenek azzal dicsekszenek _ Ilav a boriuk 
megdöglött is _ llogy az anyia életét Ök men 

tették meg , mert Ila ki nem huzzak 
, a nagy eröl 

ködés miatt az anya is elvész. _ A boriuzÓ tellen 
körüI sok IarmazÓ ember ne Iegyen , mert ez a 

tellenet nyuglalanitia és az ellést több Óraig kés 
IeIi. Elég egy, ki arra vigyazzon,v nem forduI-e 
faraval а falnak, iaszolnak, mert illy fekvését 
meg kell változtatni 

, 
különben boriát ezekllez 

цуопча megsérti. A szülés 5_10 perez alatt 

be van vegezve, miutan közönségesen örömtelve 

folugrlk a tellén, ekkor а köIdökzsinÓr, mi aItaI 
а borill az anyiaval összeköttetésben volt, elsza 
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kad, s elszakadasa által a boriut, mint önaIIÓ 
Aélö -lényt az anyiatÓI .elvalasztia 

özönségesen egyet boriazik a œbén 
, az ike 

rek ritkak. Az eIIett boriu egészen nedves , de a 

tebén szülés шёл nem sokára Ienyalia azt és ek 
kép megszarad; szemeit fölnyitia, fol all, de 
Iabai még gyöngék Iévén 

, 
ismét elesik, {6151115 

Ьап Iabait szétveti 
, szédelg, Iassankint eröbez 

16, megtanul iarni, a csöcsllez mén és szopni 
kezd. A tebén nagy szeretetet mutat boriaboz, 
bömböl , 

ba csak közelg is valaki bozza, bökés 
, 

rllgas aIlaI védi a közelgök ellen. Az eIsÓ vagy 
szösz teinek IlasbaitÓ tulaidona van, azért ezt ki 
nem kell feini, Ilanem a borillval kiszopatni, vagy 
Ila gyöngesége miatt szopni nem lud, kifeive sza 

. iaba önteni. Erre a boriunak nagy szüksége.van , 

mert beIei,.teIi vannak fekete 
, 

szuroklloz basonlÓ 
emészteltel, s lla ez ki nem i6, a boriu megbe 
tegszik. A természet tebat a basbaitÓ tulaidon 
naI birÓ teiet arra réndelte 

, bogy a boriu ezt ki 

szopvan , 
basmenést kap'on, s azon szurkos vganai 

tÓI megszabadulion. Az eIIés által kifaradttebén 
nek nyugalomra van szüksége, llogy ereiét visz 

' 

sza nyerie» Hagy'uk tebat csöndben Ы, adiunk 
neki gyönge, de 161 tápIaIÓ eledelt, р. о. arpada 

- rat vizzel, moslékka keverve sat. 5 -6 napig 16, 
könnyü eIedeIIeI t-arlsuks csak ezutan tériünk visz- 

_ 

sza a közöllséges tartasra. Az anyatei Iegtermê 
szetesbb eledele a boriunak. Ha elegendö teie van 

atebénnek, a boriu meIIett Öt feini is Iebet mind 

iart; Ila nincs 
, Iegalabb két elsö bétben bagyiuk 

azt egészen 4a boriunak, különben artunk neki, 
-elsatnyul és késöbb megsinli. Anyia melIé kötiůk 
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а boriut rövidre 
, llogy tölgybez ne iusson , s csak 

bizonyos idöben bagyiuk szopni naponként 4_6. 

Az üszötinÓk elsö bornya közönségesen gyönge , 

azért 'obb megbizlalva azt eladni a mészarszékre, 
mint ólnevelni. A bor'unak mindig elegendö, ри 
ba, szaraz almot kell adni s tisztan tartani. A 
mészarszékre szant boriut négy betes koraban Ieg 
tanacsosb eladni 

, 
tovabbi szoplatasa karos. A fól- 

_ 

nevelésre szantakat 5_6 bÓnapig bagyiuk szop 
ni, mert a vszopas aIatt ve`ti meg iövendö baszon 

vebetösége alapiat. Roszul gazdalkodik, ki a te 

nyésztésre szant boriútÓI elbuzott teiböl akar 
basznot baitani. Az elvalasztast megkönnyebitiük , 

ba- 8_9-ik bétben mar a teibôl bizonyos men 

nyiséget kifeivén, a boriu aItaI csak a Ilatralnar - 

dottat szopatiuk ki 
, 

s meIIette mas eIedeIt adunk 
neki. A benbagyott- teiet kevesbitil'ik mindég s rit 
kabban bagyiuk szopni, az eledelt mindig szapo 
rítiuk s igy Iassankint ugy bozza szokik az eledel 
bez, llogy az elvalasztas клёш а teiet meg nem 

sinli. Legyen ez eledel gyönge, plllla iÓ széna, 
arpadara, Iiszt vizzel. Elvalasztaskor az anyiatÓIl 
tavol teszszük a boriut, llogy egymas bögését 
ne balliak. Az eIvaIasztasnaI a tebénr nyugtalan, 
boria utan vagyik, roszul eszik 

, bankódik, te 

ie kevesbbül, némelly tellén teiét Ie nem adia, 
vvagy bôg, rug. Ezen bankÓdas 2_3 napig tart, 
azutan elfeledi boriat s ha 2_3 hét mulva bozza 
allitiak is, meg nem ismeri. Elvalasztasnal a bold 
valtozásira s több elfélére ügyelni, nagy babona 
sag. Az elvalasztott boriut, ha Iegelöre nem iar, 
iÓ szénaval tartsuk 

, llogy iÓ kifeilödiék, és iÓ ala 
kot kapion; rosz szénatÓI пустоши; lesz s iÓ 
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basznot soba sem igér. Különösen a bikaboriakat 
kell iÓ taplalni; тет: egy szép bikaért 2 éves ko 
raban mar szép pénzt kap a tlllaidonos; ugy szill 
te a szép ökörért is. - 

Elvalasztas utan sok boriu elsovanykodik, 
borzas , 

allasa rosz, és csak késöbben -kezd szé- 
l 

pl'ilni. Masok ellenben szép testalkatot mutatnak 
, 

s utÓbb még is elnyomorodnak; azért iÓ , 
ba a 

marbafailat ismeriük. EIsÖ évben Iegtöbbet nö és 

feilödik a boriu. Ez idÖ alatt tebat nagy gondot 
forditsunk rea; iÓ , puba> édes. szénaval tartsuk; 
az istaIIÓst ereszszl'l'k naponként a szabad Iégre, 
llogy ott több Óraig mozgast tellessen ; mert , 

ba ezt 
' 

elllanyagoliuk,l erös s szép testů marbat nem re 

mélbetünk. Kora masodik évétÖI fogva a többi 
marbaval egyenlö eledelt kapbat. 

VonÓs marbanak szant bikaboriakat ki kell 
lleréIni. A killerélés vagy mar 6_8 Iletes, vagy 
késöbben, 6_7 llÓnapos korukban, történik. A 

szép, bikanak szant borint, 11а egy éves koraban 
kife'lödése varakozasunknak meg nem felel 

, 
azon 

nal killeréltetil'ik. A koran 'kiberéltek husa, ba 

egykor bizlalasra basznallatnak , gyöngébb és iobb; 
de szép ökör nem lIesz belóle. Ha szép, erös, testes 

Ökröket akal'unk, 10_12 hÓnapos korukban lle 
réltessük ki. Késöbbre bag yni a kiberélést azért nem 

tanacsos, mert több baiial iar, az Ökör bikaalakú, 
vad, ellenszegl'ilö lesz, nebezen simul iaromteber 
ala; miért a kereskedésben nem szeretik s bizlalas 
ra semoIIy alkalmas. A berélés mindig az aboz 
értö tapasztalt emberekre bizassék. ‘ 

Bikaboriukat mar koruk masodik évében ü 

_ 

szÓboriukkaI vagy tellenekkel szabadon bagyni 
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nem kell; mert a nemi ösztön mar ekkor kifeilik. 
Két evésnél Iiatalabb bikat (izésre soba sem sza 

bad basznalni. Az üszÖtinÓt is csak barmadfl'í ko 
rában tanacsos megüzetni. 

А szarvasmuha táplàlásàròl. 
A _szarvasmarllatartasnak két fó aga van, u. 

m. istaIIÓzas és Iegeltetés. Elsö'esetben a marba 

télen nyaron istaIIÓban tartatik, masodikban pe 
dig télen istaIIÓban, nyaron pedig Iegelön. Mind 
kettönek vannak iÓ és rosz oldalai. Valasztani e 

kettö közt csak nagy foldbirtokosoknak Iebet 
, 

ki 
sebb gazdaknak nincs batalmukban. 

A szarvasmarba-etetésnél télen arra vigyáz 
izunk, hogy iÓ szüleséget adiunk marliainknak. 
Kivalt a mennyiségre igen vigyazzunk; nebogy 
tél eleién fólösleg étessünk, vége felé pedig`szü- 
Ieségból kifogyvan , koplaltassuk a marhat.r Azért 

_istaIIÓra szorulván a marba, oszsza fdl a gazda 
fóletetni vaIÓ sziileségét , s ba a szükség kivánia , 

mindiart eleinte naponként adasson valamivel ke 
vesebbet. Ez‘nem art annyit, milltba kezdetben 
:eIeget, késöbllen pedig igen keveset adat. Rövid 
télre soba se szamitson, mert dragan megadbatia 
arat. Еву nagy szarvasmarbara nailonként 20 font 

szénat, burgonyabol , répabÓI 40 fontot; kisebb 

~re, nagysagalloz képest, kevesebbet szamitson. 
yaronlaz istaIIÓzasllaI zöld füból, IÓllere- vagy 

Iuczernabol90 -- 100 fontot, két éves tinÓnak 
60_'70 fontot,1 éves boriunak #IO-50 fontot. 
A IÓbere, Iuczerna ne Iegyen fólótte fiatal, egy 
szerre Àsokat .ne adion, utána azonnal ne itassa 

meg a marbat, mert PoIfnvÓdik. Az istaIIÓs mar 
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Ilat bizonyos idöben'etesse 
, 

de az idököz igen 
bosszú vagy igen rövid ne Iegyen ; mert elsö eset 

ben a marba kopIaI , s az eledelt mollÓn fólfalia; 
masikban pedig nincs elég ideie az emésztésre, 
s nem eszik iÓ izl'in. Közönségesen 2 nagy etetés: 
reggel és este, ezek közt egy kisebbet délben, 
szokas te_nni , vagy csak reggel s délutani bárom 
Órakor. Az etetésnél egyszerre az egész eledelt 
a marba elébe ne vesse az etetö; banem kisebb 

adagokban adia azt, s varia meg mindig, bogy az lelé 
be tettet megegye, s csak azutan ad'on neki ismét. 

A marbanak Iegiobb s Iegegészségesebb itaIa 

а tiszta kut vagy foIyÓ viz. A forras vagy kemény 
viz nem olly egészséges. Az itatasra Iegiobb a 

kutlloz baitani a marbat, mert igy a fris Iégre 
iö, mozgast tesz s egészségesb marad. JÓ idö 
ben ilas utan bosszabb ideig Iebet a'kút körül 
bagyni , bogy mozogbasson a szabad Iégen. vAz 
itatás kétszer történik t. i. reggeli és esteIi ete 

tésnél. ' 

l 

_ 

Az evés és ivason kivül még a tisztasagra ‘is 
igen ügyelien a gazda a marllánal, kivalt télen, az 

istalIÓban, `Iatassék eI tiszta szaraz alommal. 
Alomnak Iegiobb a szaraz szalma; ez elegendö 
meleget tart, púba; kevesebbet ér a csalit. A mar 

ha börérölimossa Ie a tisztatlansagot, gyakorta 
vakaria, vés kefélie meg; ez altal МЫ, iÓI лёг 
ki, s értéke nagyobb. A tölgyet különösen tisz 
tan tartsa, .. 

mert ez, ba mocskos, könnyen 
meggyulad, megdagad, kisebesül. Пут-оп, .bol 
alkalom van, писака meg gyakorta. 

- l 
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Szájfájás a норов borjuknàl, машет. 
А boriuk szaiaban gyakran feilenek ki zseb 

rék (aplltae). A boriu t. i. szomorll, szöre bor 

zas, forrÓsaga van. a вида ше163‚‘-се11 vastag 
búzÓs nyallal, a fogbús tapIÓs, s Ila iobban meg 
vizsgalink, api-Ó fellér vagy Sargas bôlyagcsakat 
Iatullk raita, ezek elpattannak, s ekkor a forrÓ 

sag kevesbedik 
, a szaillór darabonkint Iefoszlik 

, 

ez _aItaI- a szopas még fáidalmasabb, a betegség 
8_10` nap atan végét éri. Okai ezen betegség ki 

feilésének a gyomortisztatlanság, vagy, lla az 

anyatei igen z'siros, sürü vagy a tellén beteg. 
Néba maganak a borillnak gyenge emésztötebet 

sége, mert enllek következtébell a szopott tei 
gyomraban megsavanyodik, tovabba megbütés, 
fogvaltas, Ilideg, nedves istaIlÓ. 

G y Ó g y i ta s. Ha a boriu Ilasszorulasban szen- 
_ 

ved;gyönge llasbaitÓt adunk neki. Teiben t. i. 1 lat 

keserüsÓt, 1 nellezék salitromot, 1 ilellezék krétat 

naponként 2 _3-or. Ha Ilasmenése van, vagy eléggé 
ganailik: 1 neIle/.ék salitromot, krétat vag y magnesi 
at teiben fölolvasztva adunk be naponként 3_4-er. 

Külsöleg teiiel lvagy vizzel iÓI mossuk ki a boriu 
szaiat; azlltan 2 _ 3~Iat mézet, V2 nebezék timsÓt 

y, meszely vizet vegyitünk össze s e keverékkel 
keniük be а sebes-helyeket naponként 3-or. A 

beteg boriut tiszta, meleg istallòba {ПИЦЦЫ alaia 
sok tìszta szalmat adunk, s mivel a szaifaidalom 
miatt nem Iebet szopnia, torkaba teiet öntünk. 

Toiast is ütlletünk 2_3 naponként a szaiba, 
bogy Ienyelie. Ez taplal s a -sebeket is belluzvan , 

a faidalmat enybiti. 
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Ktròmfàjàs, Sántasàg. 
Ennck a szaifaiassal llag y Ilasonlatossaga van. 

A betegség Iefutasa ez: a marlla szomorú 
, bagyadt, 

nem eszik 
, 'szaia szaraz; masod vagy Ilarmad nap 

egy vagy töb lab vége, vagyis 161-011116111 nagyon 
érzékeny, a faiÓs Iabra santit, végre а faidalom 
annyira növekedik 

, bogy nem is Ilag a Iabra, Ila 
nem fekszik; a dagadt l'észeken sok felléres vagy 
sargas IlÓIyagcsak támadnak, mellyek elszal'adllak, 
Ieesnek, s 5-_7 nap mulva a marlla iobban lesz. 
Némellykor a körömfaias roszabb természetü. 

Sok esetben a körömfaias a szaifaiassal ural 
kodik, azért okai is többllyii'e ugyanazok. Sok 
szor ezen elóttünk ismeretes okok nélkül is kitör 
a betegség, bamar elteried, ugy bogy okat a Iég 
ben vagyunk kényteleliek g yanitlli. 

G y Ó gyita s. Az illy esetben 16, tiszta, szel 
,IÓs istallÓb-a allitiuk a marbat, sok szaraz aInlot 
adunk neki, a beleg Iabat vizbe marlott rubaval, 
gyakran “Лимана ‚ borogatitlk, vagy agyagbÓI 
és eczetböl kovaszt gyurunk, ezzel a körmöket és 

`а lab alliat egy uinyi vastagsagra bekeniük. Ha 
koran észreveszszük a betegséget, ekkor 16, lla a 

végtagok felsö reszeit llosszaban terpetinolaiial 
bekeniük. Ha több napi borogatas utan a bai nem 

enged; iele , bogy a körömllal. alatt genyedés tör 
tént. Ekkor a körmöket ziliz- gyökérfiizettel bo 

rogatiuk melegen , 
s iÓ megvizsgaliuk, Чанов nem 

Iatunk-e a köl'öm alatt valami sargasagot? S Ila 

igen, _itt `éles késsel bevagast teszünk, bogy a 

geny szabadon kifolyllasson. На nem a köröm 
baz aIatt, Ilanem a 1101-опа valamellyik részén Ia 



tunk genyt folyni , 
itt a körömböl egy iÓ darabot 

kivagunk; Ila pedig a körömllaz vaIameIIyik része 
eIvaIt a bustÓI ,azt Ievagiuk, a selles belyeket 326— 
na vagy székfůvirag forrazattal naponként kétszel' 

meg mossuk, gyönge rulladarabbal betakariuk, bog y 
a Iég, és idegen testek a sebet ne érintbessék. Ha 
ezen egyszerl'í gyògyszereket szorgalmasan basz 
naliuk, a körömbaz Ie nem esik, sem a seb fe 

kélylyé nem valtozik. A seb többnyire -vagy lla 

nyagsag, vagy erös szerekkeli gyÓgyitas miattv 
valtozik fekélylyé. Illy erös és artalmas szerek: 
zöld és kék galicz , 

ken- és sÓsavany , ragÓ Iligacs, 
terpetin sat. A betegség aIatt gondoskodnunk 
kell, bogya marba sok, iÓ, tiszta alommal, gyönge 
eIedelIel, elegendö vizzel Iegyen eIIatva. N 57113111 
mat ne baborgassuk, fólkelésre ne ingereliük. 
Ha a körömbaz Ieesik más 

, iÓ körömllaz szokott 
utana nÖni. N éba történik, bogy az'ui körömbaz 
keskeny, vagy rosz alakú, ugy llogy a Iabakat 

nyomvan, amarba mindig santa. Illy esetben nincs 

egyéb batra, mint а marbat bizlalas aItaI a “136 
llidra elökészitni s Ievagatni. 

нападок, marllavész, минареты Szllzrétü gyomor 
aszàly. 

A marbadög vagy szazrétü aszaly Iegretten 
több szarvasmarbabetegség, melly természeténél 

fogva igen ragadÓs, rögtön szétteried, rémitö 

pusztitasokat tesz, egész orszagokat csak nem min 
den marbatÓI megfoszt, s olly nagy szegénysé 
get s nyomort okoz, mint а Iegborzasztóbb babo 
rúk. A kar, mellyet okoz , folszamitllatlan. Vannak 
esztendök e betegség történetében Póliegyezve, 
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’ 

mikor`egy év alatt masfél miIIio darab szarvas 

marba veszett el EurÓpa különbözö tartomanyai 
ban. Azért a kormanyok nagy figyelmet 31161136— 
get forditottak annak kiirtasara. Ekkép történt 

' vizsgalodasokbÓl bizonyos, bogy 1-ör a marba 
dög nalunk soba magatÓI eredetileg ki nem 18116 
dik, banem mas tartomanyokbÓI ragadas aItaI kö 
zöltetik. 2-0r Szarvasmarbat kivéve, mas allatra 

vagy emberre at nem megy. 3-or Ugyanazon da 
rabot csak egyszer tamadia meg, azaz: a melly 
marba ezen betegségen keresztül ment s meggyÓ 
gyult, többé azt meg nem kap'a. 

Eredeti bazaia a marbadögnek déli 01‘03201‘ь 

szag, Bessarabia 
, Podolia, Kiew, Ukraine, s 

moIdvai batarok. Ezen tartomanyoknak igen sok 

Iapalyos llelye vagyis pusztaia a marbatenyész 
- 
tésre Ilasznaltatik, honnét evenkint több szaz 
ezer darab, Lengyel és Magyarorszagon keresztül, 
Iengyel és magyar mal-ba nevezet alatt, egész 
Europaba'szétllaitatik. E nagy kiteriedésl'í pusz 
takon feilik ki eredetileg amarbadög, de~ nem oIIy 
öIdökIÖ természetl'í, mint masutt, ugy bogy itt 

_ 

sza-z beteg közöl сза11’8—10 darab vész eI. E 

pusztai marbarÓI ragad el, midön mas tartoma 

nyokba haitatnak, s az ottani marbak közt nag yobb 
pusztitast tesz, тег: szaz beteg közöl alig marad 

meg 5 _6. Tovabba e pusztai marban nem 

csak bonaban feilik ki a nyavalya, banem mas 

tartomanyokban is , 
bova baitatik.- .Sok példa 

megmutatta, llogy a megvett s mas tartomanyok 
ban mar 2_3 bÓnapig tartott pusztai marban ki 

Гене“ ‚ 3 errÓI egész tartomanyba'n elteriedt. Ninos 

sem embernél, sem marllanal nyavalya, melly illy 
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ragadÓs volna. A pestis vagyis dögbalal sem illy 
ragadÓs az embereknél, mint ez. A betegség ie 
lei következök: A nyavalya Ilideglelési razkod 

latassal kezdödik, atestnek’ reszkedésével, s a fönek 

többszöri megrazasaval. Tovabba a marba maid 
szomorú, maid vig, köbög, böre megborzad, 
bömböl, szaia, orra szaraz 63 meleg, a fogbus 
vörös 

, tapIÓs, ganailasnal batat igen meggörbiti , 

a farkat nagyon fölemeli, a szemekból süríi csi 

pös könnyek, az orrbÓI sù'rü, takony alaku nyaI 
foly, а fonyadt nyelv kiIÓg, a szaiböre néba te 

nyérnagysagu darabokban malik Ie. A borias te 

benek boriaikat elvetélik 
, a sziv és érverés egy 

perc'zllen szaz s még több is 
, 

13 _I4-ik nap f6 

fokat éri a bai.. Ekkor néba Iatszolagos iavulas 
történik, a marba eI is kezd enni, de csak llamar 

nehezbül a bai, s most mar olly bagyadt , bogy` 
nem képes aIIni, igen elsovanykodik , a csontvaz 
boz basonIÓ, az egész testet is csakbamar Ilideg 
boritia el, a fóldön llengereg, a szemek ellloma 

Iyosodnak, a Iégzés llörgö, 63 rangasok közt 10 _ 14 

пар közt a IlaIílI véget vet a nagy szenvedésnek 

s undoritÓ nyavalyanak. Néba 17--21 napig 1111 

zÓdik az elragadastÓI szamitva. а') 
Lassuk most , mikép teried eI Ieginkabb. Ide 

szamittatnak : -1-ör a pusztai marbabaitók, kik a 

falka közt megbetegedett darabokat oIcsÓ pénzen 
eladiak, s bogy az eladott marlla ne Iegyen gya 
nús 

, 
Iabat eltörik, s azt allitiak, _llogy a Iaba mi- ` 

 

 

") _Honunkban szabadon tenyésztett szarvasmarbának' 
(a réSZß kigyógyul ezen, а ne'met tartományokban 
olly pusztltó llyavalyából. ' 
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att tovabb nem baitiak. Ha a falka közt beteg darab 
_ 

van, ennek nyala, ganaia,‘kigözölgése az utakat, 
éiieli tanyakat, aklokat bepiszkitia, s az erre ‘me 

nó egészséges marba a ragal y által megfertöztetik. 
2-or A marllavasarok 

, bol sok marba összeiö , 
la 

beteg marbarÓl szazakra elragad, s ezek a larto 

_many különbözö vidékire szétbaitatvan a betegsé 
get magokkal baza viszik, és par nap alait, mint 

egy 1ъбиёрроп1ЬЫч az egész tartornanyban elter 

ied. 3-or A mészarosok, kik a pllsztai falkakbÓI 
a megbetegedett oIcsÓ, vagy olly I_aiakrÓI , 

bol a 

dög uralkodik oIcsÓn 'megvett lnarllat Ievagiak. Ez 
aItaI egy nap alatt a falu minden bazanal Ilefësz 
keli magat a dög, még télen is, boI a marllak az 

istaIIÓban lartatnak, s egymassal érinte'sbe sem 

iönek, mert a Ilazba vilt bus, ba az istaIlÓ eIÖtt 

vagy ud'varon kere'sztül vitetett, a viz 
, mellyben 

megmosatolt, Ila a marlla Ilozza szagol , МЕЧИ а 

nyavalyat. 4-er A timarok, kik a döglöttmarba 
ból'ét; aszappanosok , 

kik fagygyuiat oIcsÓn meg 
veszik 

, 
és egészséges Ilely ekre viszik. 5-ör A Её; 

.Iegelók A “званы Ilozott beteg marlla vagy mais 
uton megfertöztetett darab, az egész csordat rö 

vid idÖ «alattl Iebeletével, kigôzölgésével, ganaia 
val, Ilugyaval, érintése aItaI megfertóztelbeti. 6-01` 

A pasztorok, gyepmesterek, tndakos emberek, 
kuruzsoIÓk 

, 
kik gyÓgyitas miatt mindenfelé Ilor- 

.. 

dozlalnak, a beteg belyröl az egészséges helyek 
re viszik a marbadögöt. 7-erEgy istaIIÓbÓI a ma- 

_ 

sikbai iaras, egészséges Ilelyre menês011y-taiak 
rÓI, 1101 а marlladög uralkodik, széna, szalma 
nak sat. atvitele. ' 

. 

Í .s .n 
l 

‘l ` IstaIIÓban kozonségesell a szomszedla lagad, 
6 

.I 
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s innét ismét a szomszédra, ug , bogy gyakran 
olly rendben betegszenek meg, mellyben egymas 
mellett aIInak. Közönségesen minden marhadög 
nél, vizsgalat mellett, ki Iebet mutatni, merre 

ment s teriedt a betegség. 
' GyÓgyitasarÓI nem szÓIullk, mert még eddig 

yÓgymÓdot fóltalalni nemv sikerl'ilt. De gyÓgyi 
сазан! bibelödni тезы?! yes is 

, шеи egy darabrÓI 

egész helység , megye, vagy tartomanyba teried 
Ilet, s mig egy darabot iparkodunk megtartani, 
addig ezrek döglenek eI ezen egyröl szétteriedt 
ragaly allal. Oroszországban a szétteriedési ve 

széIy miatt megvan tiltva a gyògyitzis. 
Mintbogy a marbadög minden ismert nya 

valyak közt a IegragadÓbb , Iegöldöklöbb, s Зуб 
gyitâsa sikertelen; szûkséges, bogy, Ila a marbe 

dög az ország valamelly Iaián kiûtött, ezen „та! 
minden közlekedés megszünlessék. Azért а kör 

nyék minden, kivalt a közellévö Шик eIÖiarÓi az 

egész községet llii'ak össze, ezt a szerencsétlen 
ségröl vilagositsak fol, a ragaly természetét, ve 

szélyességét magyarazzak meg nekik 
, 

azonkl'il ér 
tesitsék, milly nagyszerencsétlenség az illy ra 

gadÓs nyavalya, miIIy karokat okoz 
, 

lloI kil'it, 
önbasznukért tebat az elóiarosag parallesinak en 

gedellneskediellek, azokat ki ne iatszak vagy meg 
ne szegiék, mert egy parancs elleni vétek sok 
ezer darab marbaba kerülllet. Igy az emberek az 

elzalas szükségéröl és basznossagarÓI meggyözöd 
ve, tulaidon kal'uk elkerülése tekintetéböl szigo 
rún megtarlandiak a szabalyokat. Es igy 1.) ama 

baz, meIIyben az elsö megbetegedés történt, za 
rassék el, ugy, llogy belóle senki ki vagy be ne 
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mellessen, a belnellt többé ki ne cresztessék s c 

végre biztos Örök allitassanak a baz Вёл-Ш, kik a 

g yanus bazzali minden közlekedést megakadalyoz 
zak Ezen örök a bázba be ne menienek, a Ы: 
llépével semmi-ürügy alatt érintkezésbe ne Ейс— 
nek, sÖt bozzaiok még közel se all'anak. A még 
meg nem betegedett darabok a beteg istaIlÓbÓl k'. 
vitetnek s mas istaIIÓba анимизм, más bal-alok 
11а! érintésbe ne iöiellek, a beteg istaIlÓIla, vag 
ezen gyalll'lsokboz kutyat, macskat, tyúkokat s 

mas allatokat ne ereszszünk, mel-t ezeknek ug yall 
semmit sem art, banem a ragilyt mas szarvas 

lnarbara atviszik. На а belység több Майна! vagy 
több Ilelységben mar Наши а dög, mi kivalt ak 
kor történik, mikor vasirrÓI Iloztak a ragilyt , 

akkor az egész vagy több Ilelység elzaratik a mig 
tiszta bel ységekkeli közlekedéstöl, a tiszta lle-lysa 
Бек Ilataraill biztos Örök allitatnak ТЫ, ezek а 

g yanús IleIyekróI iövö szarvasmarbat semmi ürüg y 

alatt, még а Ilelység batara'lll kel'esztl'il sem, ell 

gedik шрам, а gyanus taiékrÓI iövó szénrit, szal 
ша: visszalltasiliak, vagy сизый, s ba illyes va 

Ialnillez nytlltak , ezek se eresztessellek a tis/.ta fa 
Iuba. Miért is' rosz szokas паронит: mis Öröket 
allitni, kik a gyanús belyröl iövókkel érilltkezés 
be iöttek vagy ezek szénaialloz sat. nyllllak, inert 

_ 

ezek Ilaza menve'n, a гага!” a faluba viszik, 
azért aIIandÓ Örök allitassanak löl. A gyalltis vi 
dékeken a marbavasarok tiltassanak el. a közle 

gelók szünienek meg, Ilanem minden gazda tulai 
don marllait Ilon, az istaIIÓball, tartsa. llellogy 
a Iegelöll a szomszédl'alll marIlaiatÓI a ragz'lly ál 
bozassék. A IegeIÓ cltiltisa шин! sl"ll'¿.5etöllllr Ila 

6 I ' 
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он beteg marba volt. Ha va szüleség biany miatt 
az istaIIÓzas Iebetetlen volna, több falkara kell 
osztani a marbakat, s külön gyepen Iegeltetni, 
bogy a nyavalya kiütése esetén kevesebb darabra 

lragadbasson. A falkak egymassal és szomszédfalu 
csordaiaval semmi érintkezésbe ne iöienek, azok 
Iegelöiéllez még közel se mellienek. A размотк— 
га nagy ügyelettel Iegyüllk, llebogy gyÓgyitas 
végett éiielenként Ioppal beteg marbaklloz menie 
nek a dögös belyekre, s innét ismét a tisztakra 
visszaiöienek. На ezt teszik a visszaiövettöl tiltas 
sanak el; s lla még is visszaiönének, szigorlin bün 
tettessenek meg; mert egy ember engedetlensége 
több ezer darab marba elvesztét vonllatia maga utan. 

. 

A mezei munkak Iovakkal végeztessenek, 
nem különben a teberbuzas is. A mészarosokra 
szigorún ù'gyeliünk ; nellogy beteg marlla Ievaga 
sa s busa kimérése által a ragalyt terieszszék. Ugy 
a timarokra s Szappanosokra. Mindezen vigyazat és 
elzarkozas meIIett is teriedni fog a marliadög , 

ba 
csak a dög kiirtasaboz nem kapcsoliuk a Iegczél irányosabb ч 

Balta-rendszert 
A még igen eI nem teriedt iarvanynal, Ila 

eleinte , 
és pedig minden kivétel nélklili szigorral 

agyonütte'tiük a beteg s a beteggel ért'ilközö szar 
vasmarbat 

, a ragaly tovabbi elteriedését 111636101 hatni. A beteg darabok ug y is eldöglenek , 
ezeket 

tebat _ mint úgyis' elveszetteket _ kell tekinte 
ш, de azokat is, nlellyek а beteggel érinkezésbe 
voltak; mert azok is néllány nap mulva megfog nak betegedni s eldögleni; és Ila ezeket éIlli llagyu 
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ink a nyavalya kiůtéseig, a ragalyt teriesztendik. 
Jobb s okosabb ekként eleinte nebany szaz darab 

- gyanús marba kiirtasaval sok ezeret megmenteni 
a bizonyos dögtöl. Nébany, még nem égö baz Ie 
rontasaval llanyszor nem sikerl'l'lt mar egész varo 
sok megmentése. De itt nagy nellézségékre tala 
Iunk, mert minden gazda titkolandia a betegséget, 
llebogy a még egészse'ges marbai is balla ala ke 

rülienek. Azért a birtokosok marbait kölcsönösen 
biztosítni kellene, s az agyonütött, még nem be 

’ teg marlla arat megtérítni; mert ki a tarsasag ia 
vaért agyonütteti gyanl'ls marbait, ioggal , 

méltan 
követelbeti, bogy karat téritsék vissza azok, kik 
ekké a veszélytöl megszabadultak; s ekkép a be 

tegseget senki VeI nem titkolia, titokban gyanus 
marbaiatel nem Ilaitia, a dögöt nem terieszti. 

Fölebb mar mondÓk 
, llogy a ragaly a beteg 

marlla minden részében fészkel 
, még pedig a lla 

IaI elótt 65 llaIaI utan is: azért a megdöglött vagy 
agyonütött marba eltakaritasara különös Iigyelem 
forditassék. A dögtestek eltakaritasara a falun ki 
vüI bely ieleltessak ki, Ilova a dögök lovak altal 

vitessenek; 1101 is a bört Iebúzllatni, ha mindiart 
ott llelyben meszes vizbe teszszl'ik. Faggyuiat is 

basznalllatni, Ila tůstént az elasasi belyen kiol 

vasztiuk azt, 65 iÓI besÓzzuk,azutan nellany napig 
a Iégell bagyiuk. A többi testet iÓ mélyen _ 

1 ölnyire _ a fóldbe assllk, a földet raita 161 
Ietömvén. Mélyen, mondom, nellogy a kutyak 
fölkaparvan, a dögragalyt terieszszék. A bust _is 
iÓ volna mindig oltatlan mész porral bellintenl, 
nebogy a cziganyok (mint Ilonnnkban mar több 

ször történt) vagy mas emberek fölassak, s meg 

\ 
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egyék vagy eladiak. Ezt fóleg а nagy varosok kö 
rüI a kolbasz csìnaIÓk szok'ak gyakorolni. A dög 
IlordÓ -úton az eIbuIIt aIIati részek; u m. ganai, 
vér, nyal sat. szorgosan szedessenek össze, 65 1 

ölnyire asassanak el; mert van példa, bol a nem 

mélyen elasott ganai , 
bosszab idÖ mulva 1616561— 

van, a mar Iecsillapult marbadögöt ismét fölé 
Iesztette. A_z istallÓban volt szalma, széna ége 
tessék el, ugy szinte az is, melly az istaIIÓ fö 
Iötti padlason volt. Mert erre is van példa, bogy 
a marlladög megszl'ìnte utan több IlÓnap mulva a 

dögös islaIIÓ fólölt Ievö szénaval etették a mar 

hat, s a marlladög ez istaiIÓball ismét kiütött. Az 

istalIÓ, Iuggal, mészszel `fl'islölésekkel tisztitassék ki 

úgy, mint mar a laknyos IÓ'istaIIÓ kitisztitasanal 
érintök (Iasd'a taknyossag czikket), azon 116161111— 

séggel még is, llogy itt a padIÓ alatti fold is mé 

Iyen fölasatvan 
, 

killordatik 
, s Ilelyette tiszta fold 

alkalmaztatik. _ Legszorgosb tisztogatas utan 
sem szabad egészséges szarvasmarbat beIe allitni, 
Ilanem IÓ islaIIÓnak kell azt llasznalni. Merli lla 

tiszlogatas nélkül bagyiuk az istaIIÓt, és fél év 
mulva _allitiuk bele az egészséges szarvasmarbat, 
még a' Iegegészségesebb is elkapia a marbadögöt. 
Olly soka megtartia zarlllelyen ragalyos termé 
szetét. A dögöt vivö kocsit szinte IllggaI Не“ 

megmosni, s a Iovakat ne'Ilanyszor megusztatni. 
Az emberrk, kik a dögök bibordasaval, elasasaval 

, 

l'oglalkoztak , a dögvész megszüntével szappa 
nos vizzel lnossak meg egész testöket, valamint 
rullaikat is, a napon szarogassak meg s több 116— 
lig s_zeIIóztl-s-‘ék ki. ` 
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щам. Pokolval'láz. уладить. 

А Iépfene a Iegreszabb természetû nyava 
Iyak közé tarlozik, s nem csak a szarvasmarba 
közt uralkodik gyakran; banem mas allatokra és 
emberekre is elragad. A Iépfene természete abban 
all, bogy a belrészek igen llamar fenesedésbe 
mennek at, s a vér rotbadasba; a külbörön pedig 
gyakerta pekelvar tamad. Lefutasa nem mindig 
egyenlö, тещ néba igen sebes 

, 
masker Iassú. 

N émelly években, mint iárvany, lép [В], s 

igen veszélyes. Többnyire a Iegiobb marbat ta 

madia meg s minden aIIatra sÖt emberre is. elra 

gad. Okozzak: nagy szaraz meleg, rosz , 
tisz 

tatlan, posvany, viz, posvanyos llelyek kigözöl 
gése, forrÓ napokra következö hideg éiek, fer 
rÓ napekban a vonÓ. marba megerötetese, rosz 

eleség, kepa-r, kisült, iszapes, mocsares mezók, 
жён sovany, rosz szénavali etetés utan gazdag 
Hire baitas, azenkül ragadas; de csak közvetlen 
érintés által. A Iépfenés allat nyala , 

vére 
, busa, 

böre, ganaia , 
szÓvaI minden része terieszti a ra 

ведут. А Iépfeneiarvanyt arrÓI Iebet megismerni, 
bogy egyszerre több marbat Iep meg. s csak azok 
ra ragad, meIIyek >ezekkel közvetlen érintêslle vol 

tak, s ez aIlaI különbözik a marbadögtöl. 
(Зуб gyitas. A sebes Iefutasunal gyÓgyi 

Еды-61 szÓ sem Iebet 
, 

inert eIÖbb vész el a marba, 
sem llogy valamillez nyulbatnank. A Iassúbb Ie 

futásunal, Ila a marba kövér, szeme fényes, vö 

rös, szivverés nem érezbelö; tüstént érvágast 
keII 6_8_16y fontig гелий, s csak ez esetben. Az 

_ 

érvagas utan azonnal kiüritö orvossaget kell adni. 
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f, 

Egy Iat aloe és 1 nebezék gyömbérre t. i. egy 
itcze ferrÓvizet töltünk s néllanyszor fóllebbanni 
bagyiuk, azutan két lat keserl'ísÓt teszünk bozza 

, 

s miutan megllù'lt, a beteg marlla szaiaba töltiük 
s 10_11 Óra utan ezt ismétel`iik. Ezenkl'il adiunk 
neki` csörét szekfl'ívirag fózetllöl szappannal és féI 
nebezék Ilanyberkövel. Igen batalyos és sella el nem 

llanyagoIandÓ gyÓgyszer a Ilideg viz. KutbÓl vagy 
feIyÓbÓI meritett vizzel t. i. a beteg marllat iÓ 
magasrÓI addig öntözzük, még fazni kezd. Ezen lli 
deg öntözést minden Óraban vagylegalabb minden 
két Óraban keII elkerülbetetlenül ismételnù'nk, s - 

pedig éiiel nappal, mig a marba vidamabb lesz 
, 

enni, s kérödzni kezd. Az usztatas kevesebbet 
hasznal és csak ott aianIbatÓ , 

bol a sek betegnél 
kevés emberi kéz Iévén, az öntözés lebetlen. Ha 
nem akarnak kelevények tamadni, erös bekené 
вешай (р. o. terpetinolai körös begarporral, eb 
гене] keverve) kell azokat elömozditni. A magok 

YtÓI vagy kenés пьёт tamadt kelevéllyeket pedig ba 
fel nem pattannak és pubak , fólvagiuk, bogy a sar 
ga viz kifolyllasson, s kifelyasat nyomas дана] elö 
mozditiuk, a nyilasba nellan y dellanylevelet nyo 
munk 

, llogy illgere által a rosz lledvet ide venia, 
i innen kifolyion , s a sebet többször napiaban do 

Ilany _ vagy iirömfözettel kimossuk.‘ A kemény, 
szalonnas, rosz Жара dagokba, több metszést te-_ 
szl'ink, azntall tl'izes vassal kiégetiük , mert ekkép 
visszamenetöket elbaritiuk s« iÓ genyedést követ 
keztetl'l'nk. 

. 
l 

. . ‚‚ __ 

vAz italba- is mindiart eleiétöl fogva adunk 
ervesszereket. A "vizbe t. i. annyi kénysavat 
(@tbmefelfäuts) vagy sÓsavat (бензины) yteszù'nk, 



llogy kellemes savanyú ize Iegyen. На ekkép a 

Гоп-65513 kevesbedik, de gyöngeség mutatkezik, 
fl'íszeres ingerlö szereket Ilasznaliunk, р. o. négy 
lat angelika gyököt, 4 lat fenyömagot, 1 nebe 
zék kamfert, vizzel s Iiszttel kovaszsza készitve, 

` naponként két illy adagot. Ha az erö vissza`ö, 
3 lat tarnics gyökeret, 2 nebezék kamfort, 2 lat 
rozs vagy törköl palinkat, 2 Iat ürmöt,` тёще! 
s Iiszttel tésztava készitve, (ez egy egész napra való) 
belóle 2 Óranként egy 16 fakanaIIaI adunk be. 

Nagy Ilasmenésnél inég Х nebezék zöld вышиб— 
vet vegyitünk bozza. A `avuIÓ marllanak még 
bosszab ideig gyönge, iÓ tapIaIÓ eledelt adiunk , 

egyszerre keveset, de többször napiaban. Tovab 
Ila közönséges sÓt adiunk neki még iÓ ideig, 
llogy. az emésztést elömozditsa. 

Mintllegy а ЬегеззёвгаБасЮз, а betegektöl 
él gyanusektÓI az egészségesek valasztassanak eI,a 
beteg marbaval foglalkozÓ emberek az egészségesek 
kel e'rintkezéslle ne iöienek , a döglött marba höre Ie 
ne Illlzassék 

, teste kutyaknak ne adassék, Ilanem bö 
.röstl'il mélyen a fóldbe asassék. Husat megenni 
embernek, bar mill y körülményben is, tiles, mert 

sült, ШМЕЛЬ, fött busa is pokolvart Okoz 
, s a bö 

rét IebuzÓ, kidolgozÓ is pokelvart kap. Teie,ganaia 
szinte ragadÓs, tellat ez is földbe asassék. Ki kény 
telen Iépfenés marbat vizsgalni és Ilozza nyulni, 

' erösen kenie be kezét olaiial , s ba metszés, sértés, 
vagy seb van kezén, ne nynlion bozza, még ola 

ios'kézzel sem. Bonczolasnal а Iegnagyebb vigya 
zattal Iegyünk, mert a gözölgö test könnyen pe 
kelvart oke'z. Kutya, disznÓ, .macska, szarnyas al 
Iat a dögtöl vagy betegtöl nivel tartassanak. Az 
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istaIIÓ tisztogattassék ki, mint а marbadög czikk 
néI elöadtuk azt. 

выгнутая. пошитая. 
Е2 а szarvasmarllanal gyakran elöl'ordul, és 

segély néIküI rögtön llaIalt okoz. Okai: sok zöld 
eledelevés, p. o. lla'InezernabÓI, IÓberbÖl, kivalt 

éiiel, midön ez barmatos,sekat eszik s rea iszik a 

marba. Tevabba a rosz, debes 
, retbadt, savanyu 

széna 
, megfagyott burgonya , Ilalomra bant s itt 

megmelegedett zöld IÓIler, Illczerna sat. F Ö ielei: 
a marba llasfelé lekinget, bömböl, a bas, kivalt 
a bal lfelén, gyorsan növekedik, raütésnél tompa 
bangot ad, mint a dell, Szaia, taitékzik. Néba, 
l2, masker 1 Óra mulva eldöglik. 

G y Ó gyi tas» 2_3 lat oltatlan meszet (ba 
régen Iégen allott a mész, tl'izre teszszl'ik azt ba 
mar serpenyöben s megégetiük) egy itcze vizben 
fölolvasztunk, s a fólft'ltt marlla szaiaba öntil'iïk 
Vagy két lat köolait fertaly palinkaval vegyitve 
öntünk a szaiaba. Vagy 2 lat debanyt forra 
Iunk föl egy meszely vizben 

, 
ШПОН-63 vége felé 

2_3 lat köménymagot, ba azen-nal kapllatunk 
és fél nebezék llányborkövet teszünk Ilezza s' ezt 

valamennyire megllütve a lmarlla szaiaba öxltiük. 
Szükségben ezeket féIÓranként ismétellletni. Le 
llet а mellett a bast dörgölgetni, gyöngén nyo 
mogatni, a nyelvet killúzva а Iég felböfógését 
elösegitenis a végbélböl ke'zzel a зава“: kiszedni. 
A marlla kergetése többnyire veszélyes. Mind ez 

nagyobb IfólpuIl`adzflsnal nem Важны, banem mes 

terségesexl kell a böndöböl a Iéget kibecsatani. 
` Ez egy szurcsap (treallar nevü cszköz) aItaI tör 
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têllik. All ez az eszköz 1-ör egy csöböl, melly 
Ilfivelynek ncveztetik, és mindkét végén nyitva 

yan; 2-or begyes gömbölyü vasbÓI, mellynek 
egyik végén famarkolat van, masik vége pedig 
begyes. Ezen begyes vas a büvelybetétetik és 
-ekkép egy eszköznek Iatszik. A markelatet tebat ke 
zünkbe veszsziìk 

, a begyes részét bal felén a Ieg 
pllfl'adlabb Ilelyre alkalmazzuk s iobb kezünkkel 
Ilarom négy uinyira a llasba ütiiik vagy sztlrink , 

a begyes vasat killuzzuk, hüvelyét ben bagyiuk. 
A vas killuzasanal sek büdös savanyli szél dül ki 

sipolva a Ilüvelyen keresztül, s Iassanként a bü 

velyt vagy is csövet belebb toliuk. Ha nyilasa 
a basban Iévö eledelrészek által betömödnék és a 

szelet ki nem eresztené, a csöbe vesszöt dugva , 

a nyilast kitisztitiuk. A esö addig bagyatik benne, 
mig a pufadt llas Ieapad. III yen szllrcsapot minden 

gazda tarlllatna Миг/вши, mert nem draga s bar 
lnat bizonyos IlaIaltÓI megmentlleti vele. Ha illyell 
szlll'csapot kapni ëpen nem Iebetne, a pllfl'adas 
pedig nöne s a IlalallÓI igen lebetne tartani; kö 

zönséges éles ke'ssel kell a balvéknyanak Iegdom 
berubb Ilelyén szllrast tenni , a kést azulan a seb 
ben kereszlbe forditni, mig a Iég kiiö. A sebet' 
mind ez, mind elöllbi esetben a természetre Ie 
Ilet bizni, mert 5_6 nap alatt begyÓgyuI. 8211 
1'as lltan a marbanak enni 16 darabig nem adunk, 
Ilanem következö orvossaggal erösitiük a gyom 
rot: 2 lat kalmos- és tarnicsgyököt, 2 lat keny 
IlasÓt, 3 lat fenyömaget, vizzel Iiszttel kovasz 
sza keverve adunk be naponként két illy adagot. 
Enni cs'ak lassankint. 
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Veliilob. 

Ez a szarvasmarbaknal ritkabban iö eIö 
, 

n int a Ievaknal. F6 ielei a marba szemorú, nem 

e szik, szemei fényesek, kialIÓk, szivverése gyors, 
erös, tekintete vad, végre nyugtalankedik, ide 
‹ da futkes 

, rug, ordit, bömböl 
, düböng sat. 

(lkai: többnyire igen meleg nyari napokban, a 

IorrÓ napsugarak kivalt, Ila adéli Órakban nincsen 

'alvlyas bely a marba szamara, vagy ha a déli 
Ósakban a nappal szemközt haitatnak; ezenkül a 

leirei ütés sat. 

_ 

GyÓgyitas. A marllat minél elöbb erös 

kötelekkel, Ianczekkal arnyas sötét helyen le kell 

kötni, bogy ne artbasson, azutan nyakan mind 
két felöl az eret megnyitni, 5 12—18 font vért 
kiereszteni. BeIsöIeg: vizben fölelvasztott 5_6 

lat kesersÓt töltünk naponkint 3_4 aszaiaba, inni 

elegendö vizet teszünk elébe, 4_5 kanal salitro 
mot vegyitvén bele vagy egy itcze vizben 1 lat alo 

et, 12 lat kesersÓt, 1 lat llamuzsirt olvasztunk fol 
s eg yszerre szaiaba töltiük. Feiére fél Ól-anke'nt bi 

deg vizet Öntünk. Tiz tizenkét Óra utan, Ila a bai 
nem enybl'il, és a kibecsatett vér llamar megaludt, 

l 

az aludt vér pedig kemény, az érvagast ismételbetni 
kétszer is, mindig 1 0_1 2 fontig. A betegség nag yon 
veszélyes , 

és 1_2 nap alatt Ilalalt okezbat. Husa 
azonban iÓ , 

azért az illy lnarllat Iegiobb `Ievagni. 
Szembetegségek. 

Szembetegségek gyakran elöfordulnak a szar-- 
vasmarllanal 

, 
természetök 

, Iefntasuk, ekaik 
, 

szin 
te azok, mint a Ievaknal, azért gyógyitasat is 
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a Iovaknal elöadett elvek szerint kell végezni (Iasd 
a lovak szembaiait.) 

J 

Шиит! vagy kukaozok. 

Nyaren a Iegyek teiasaikat gyakran a szar 

vasmarlla füleibe rak'ak, bolazutan kikelvén, visz 
Ã 

ketést 
, 

sebet okoznak: Jelei: a marlla gyakran 
razza fülét, feiét,_füleit fallez 

, falboz, iaszolboz 
dörgöli. Ha ezen nyugtalan füldörgölést észre 
vesszl'ik, a marlla füleibe nézzünk s a nyl'íveket 
meglatiuk. GyÓgyitas. A nyüveket, a meny 
nyire. Iebet, faval kipiszkaliuk, kitisztitink, azu 

tan egy tell pölybös felével terpetin olait kenünk 
a [Ш belrészére 

, 
kivalt a sebre, s ezt naponként, 

mig meggyógyul. 
_Megesik nélla 

, llogy llernyÓ s mas nagyobb 
férgek iöttek а fülbe s a vizsganal mit sem tala 
Iunk, a marba még is szüntelen dörgöli azt. Ek- ' 

ker fülét tele tölt'ük vizzel 
, s a viz {Шёл azt meg 

talalink. Ez törtenik 
, 

lla a ffilbe bullott pelyva, 
'szalmadarabok sat. ekezzak is a viszketést. 

Тогоиоь. 

Fó ielei: ivasnal a viz a marlla orran visszaió, 
nlert nem nyellleti Ie, nyakat feszesen tartia, ha 

_ 

csak kissé is nyakalloz лупить , faidalmat mutat, 

Iégzése börgö,> nyakan gyakran dagot veszünk 
észre. Okai: többnyire megllütés öszszel 

, tavasz 

szal a IevegÖ valtozasa altal, ködös, nedves, szeles 
idöben, nagy baitas пьёт hideg vizivas sat. Gy Ó 

› .gy itas. Mindenekelött 6 _ 12 fontig ёп'ёвёшч 
Belsöleg 6 lat keserl'ísÓt, 2l lat salitromot, vizzel 

. 

ГЫОНаЗЪПа öntünk aszaiaba. Vizébe salitromot 
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lellet tenui. Tevabba négy lat terpetinolait, 3 
lat körös begarport keverünk össze vizzel, s a 

torkot kivül naponként kétszer iÓ erösen beken 

iük. Ezenkül 1 itcze vizbe 2_3 Iat meszet, 2 lat 
sÓsavat teszünk, és annyi lisztet keverünk bozza, 
bogy big kasa Iegyen; tovabba eg y betra többré 
tüen rullat tekerünk 

, 
azt a big kasaba martiuk, a 

marlla szaiaba teszszük s ragni шаткие, és 

llyalni, mig a torkaba megy Iassanként. Ezt nap 
iaban 5_6-szer. Ha az érvagasra és keserüsÓl-a 
nem enybül a bai, Ilanem illkabb öregbedik, a 

llörgés növekedik sat. az érvagast, kivalt kövér, 
erös marbanal ismételiük, valamint a kesersÓt is. 
Ha a torokdag el nem 'enyészik, banem nagyob 
bodik', megpubul; fölvagiuk azt, mint a Мидии?! 
érintök. 

Tüdt'ilob. 

-Jelei: A marlla nem eszik 
, 

banem sokat iszik, 
Iégzése gyors , 

rövid 
‚ 

köbécsel 
, 

le nem fekszik , 

forrÓsaga a testen nagy sat. Magara bagyva több 

nyire 5_6 nap alatt llalalt okoz: Okai megbütés, 
a marlla kergetése , 

erös északi szelek 
, kimelegült 

testnél hideg ital sat. GyÓgyitas: érvagas 
10-12 fontig, s szükség esetén ismételve. Bel 

söleg 6 lat keserůsôt, 2 lat salitromot, vizzel s 

Iiszttel tésztava keverve, vagy vizbe fo'lolvasztva, 
adunk be napiaban 2_3 illy adagot. Vizet inni 

eleget, vegyitve salitrommal. Tevabba 8 Iat ter 

etinelait, 6 lat körösbegarport keverünk össze, 
s ezzel a melltaiat bekeniük, testének többi ré 
szét pedig szaraz szalmaval naponként 2-_3 meg 



dörgöliük. Csöréket is adbatunk szappannal és 
keserl'isÓvaI. 

тошнота. 
Reszul csinalt iarom a iarmes ököl' nyakat 

gyakran kisebesiti. Ezt ugy keII gyógyitni, mint 
Ievaknal a nyeregnyoml'lst (Iasd ezt). 

(Маш: vagy vérelfutàs. 

Igen 161 taplalt, kövér marbanal megtörténik, 
llogy a sok vér tolul az agyhoz, vagy tüdöbez, 
és az ereket annyira kifesziti a vér, llogyezek 
elpattannak. llliesetben а marbat rögtön agyon 
kell ütni, llogy bus-at ki lebessen mérni vagy 161 
füstölni, ba pedig elesik a marba, vérét rögtön 

Yki kell ereszteni, s börét Ielluzni. Husat mege 
lletni 

, a bÓrét 
, s faggyuiat is llasznalllatni. 

“штат. 
Ez ugyallzen okbÓI szarmazik a szarvasmar 

Ilaknal is, mint a Ievaknal, s azért gyÓgyitasa is 

ugyan az. (Iasd е czikket a Iovaknal.) ~ 

Пнем, véremj. 
A te'bell néba véres csikok vannak 

, 
néba az 

>aIIÓ tei fenekén vörös aludt vér talaltatik 
, 

néba pe 
dig az egész tei pires, vérszinl'i. Babonas falusi embe 
rek ezt szemmelverésnek, megtevésnek, boszorkany 
sagnak tartiak, pedig igen természetes okbÓI szar 
mazik. Ugyan is I-ör feiésnél, ba goromban, erösen 
lluzzak a tellén csöesét, egy kis ér megszakad , 

eb 
_böl vér keveredik a tei közé, s minden feiésnél 
ismét vare/.ni kezd az az erecske 

, 
mert egyik fe 

nl 
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iéstöl a masikig meg/nem gyÓgyuIllat. 2-er Né 

Ila a tölgy meggyulad, ütés, rugas vagy mas 

sértés altal. 3-or N émelly füveknek, gyönge fak 

Ilaitasinak, bimbÓinak az a természete bogy lla 

а tebén megeszi, teie eIIyan pires, mint a vér. 

EIsÖ esetben a feiésnél inkabb a csöcsöket nyom 
ni, mint huzni kell, s feie's eIött s utan hideg vìz- 

_ 

zel többször meg moslli. Masodik esetben a 

tölgy nagyon meleg, fel van puffadva. Ezt igy 
kell gyÓgyílni: belsöleg 8 lat Везет-13561, 2 lat sa 

litromot vizbell fölolvasztva töltünk a marba sza 

iaba naponként 3 illy adagot s ivÓ vizébe salitre 

lnot teszünk;a tölgyre pedig vékony rullaba bod 

zaviragot, közibe egy lat >k'aml'ort Шуе, kölünk a 

Ilason és baten atvetett rubaval. Hideg vizzel bo 

rogatni nem tanacsos 
, 

mert többnyire orbanczo»` 

a gyuladas, melly sem hideget, sem meleget meg 

_nem szenved. Harmadik esetet arrÓl Iebet megis 
merlli, bogy az egész tei pires, millt a vér; azért 

a marllat mas IegeIÓre kell Ilailani; a gyönge Ilai 
tasll bimbÓs faklloz 

, 
bokroklloz nem ereszteni , s 

- a vérteielés megszünik. 
Войны Iáz. 

Ez igen veszedelmes nyavalya, melly a iÓ 
llúsban Ievö tebeneket 2-- 3 napra a boriazas 
titan megtamadia. Kétféle a boriazasi Iaz. _Az 

eg yik rosz természetü , többnyire IlaIallaI végzó 
dik 

, a masodik szelidebb, s nem mindig llalal a 

vége. ~ 

1 

- 

‘ 

Az 1-Ó'nekflegbiztosabb iele a teielapadas. Az 

Шуга nlarllat millél clóbb le kell vagni, mert 

)insa bañZIlâIllatÓ. 'A 2-iknal a tei el nem ailad. 
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1; y Óg y i tas. Eres, kövérmarbanal 
, 

ba forrÓsa 

ga van, érvagást kell tenui. Belsöleg 3 lat kese 
rl'ísót, 1 Iat kénmaiat, 2 lat Hoffman csöppeit, 
egy meszely szekfl'ívirag forrazatban adunk lle 

napiaban 2_3-er. А gyöllge és nem forrÓ mar 

llanal (Эк-115151181: nem szabad termi, banem mindiart 
eleinte szekfl'ívirag forrazatban 2 Iat Holl'mall 

csöppet, 1 lat kénmaiatadunk be, napiaban 2 -3 

iIIyen adagot. Lebet egy pollar bert is bozza 611 
teni. Ha mas nem voIna, bert vagy palinkat vizzel 
keverve basznalullk. Azonkül, lla nem ganailik a 

marba, szekfüvirag ferrazatba szappant és egy ma 

rok konyIlasÓt teszünk s 2 -3 illy csörét adunk.' 
A Ilatgerinczre pedig 6 lat borostyanolait, 6 lat 

körösbogarport, 4 Iat faolait vegyitve kellünk. 

JUIIUK. 

А iulltenye'sztés Ilonunkra nézve legnagyebb 
fentossagú, mert a szegén y ember 

_ 

bunda'atÓI 
(melly téli s nyari гашиш) a Iegnagyobb urak 
Iinom pesztôiaig , 

söt a Ieglinomabb selyemnél is 

dragabb arú szövelek 
, iullgyapiubôl készülnek. 

' Nagy fontossagúkiilönösen bonunkra nézve a inb 
tellyésztés még azért is, mert а gabna mostani 

csekély ara mellett maid nem а gyapiu maga az , 

mellyért gazdaink pénzt kapnak; végre nagy fen 

tossagú az egész orszagra nézve, mert e czikk az , 

miért akülfóldröl legtöbb pé'nz iô hazankba. Е 
fólött a gyapiu keresett czikk, könnyen vevöre 
taIaI. Hasznal a illll még teiével, börével, busával, 
ganaiaval. Ezen nagy basznattekintve al galdagabb 
fo'Idbirtokosok igen nagy figyelmet выдашь a 11111 
tenyésztésre, s nemesitésére a Iggnagyobb 1161136— 
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geket sem kímélik, és kiadásaik gazdagon kan 
matoznak. De nem lehet ezt kisebb birtokosokról 
mondani. Ezek megelégszenek, ha évenkint nyi 
rás után a zsidónak néhány garasért. eladjak kő 

czos,l goromba gyapiokat, mert a goromba szőrű 

juh nem kíván sokat, megelégszik rosz akollal, 
kórón és szalmán elél télen ,` nyáron pedig a kopár 
mezőn csipeget annyit, hogy el ne veszszen, s 

nem kíván nagy figyelmet; ellenben a finomszőrű 

juh természete gyönge, miért is nagy vigyázatot , 

nemesit'ésére sok költséget , 16 aklot, s szüleséget, 
párosításnál, ellésnél', bárányok nevelésénél 16 
fólügyeletet kíván sat. de a nyirás'után csakugyan 
161 pénzel finom gyapjuért a gondos s szorgalmas 
gazda, s fáradságának szép gyümölcsét látja. A 

gyapiufinomitás kisebb 1biflrmkosolmál is (kikről 
egyedül szólunk itt ;` mert a finom vagyis selyem 
iuhászat nem ide tartozik) lehetséges s pedig nagy 
áldozat nélkül t. i. egy két finomszőrű kos meg 
szerzése által. Merlot bátor ez költségbe kerül; de 

néhány év alattngy meg lehet az egész nyájat ál 
tala javítni, hogy a tett kiadások sokszorosan 
visSzatérnek. Egy jó kos ugyanis évenkint 50-60 

báránynyal szaporítja a nyájat, s ezek a finom 
szőrű kos által sokkal nemesebbek lesznek anyjok 
nál.» Következő évben szinte ennyit. Harmadik 
évben а félig nemesítetteket lehet már a nemes 

kossal párosítni. Ezeknek bárányai ismét finomabb 
szőrüek lesznek sigy tovább. Később tehát a nem 

nemes kostól származottakat a párositástól egészen 
el lehet rekeszteni, s így 'három négy nemes kos 
által, okos fólvigyázat mellett és rendszeres pá 

D 
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ŕositás Шил], ai egész nyájatmcg lehet 10 — 12 év‘ 
mulva nemesíteni. ' 

„ 

Juhtenyésztésnél tehál a kosra kell a legna 
nagyobb fìgyelmet fordílni, жён a kosválasztâs 
вы, _ha iuhainkal: nemesítni akariuk, következökre 
ügyellünk: olly iuhászatböl szerezzünk kost, hol 
а 'uhnemesítés már rég üzetik s a nemesség állun 
do fokra hágott, mert свай azon kos Гоша Нпош 

gyapiát s más tulaidonit ulódira szállitni, melly 
ugyanezen tulaidonityöröklötte „щепы. A finom, 
hosszupegyenlöen sürů gyapjun kivül а kosnâl 

egkivániuk , hogy erös s izmos legyen, teste ‘ 

tekintélyes nagysá'gú ‚ Ге]е szép, gömbölyü , 

homloka széles, пазу, élénk szemej, kis, ke 

mény Идей, szép, haitott от, Уа'зсаё nyaka, 
széles melle és vállaì, gömbölyü és nem függö 
hasa 

, 
széles fara 

, 
lábai ne legyenek nagyon 

hosszúk 
, 

hanem erósek és mozgékonyak, а testen 

leglxevesebb> barna vagy- fekete Гоп: 3е látszassék, 
különben tar-ka báráuyokát nemz, ezek értéke pedíg 
csekély, s tenye'sztésve sçha sem használtathatuak. 
Elea tulaidonok mellett iegyen le'lénk 

, bâton' el 
lenével harczra kész, a párosulásnál tüzes, a kö 

zelgö kosokkal szembeállô. А szép llosszu папайя 

többnyire ìò nemzötehetségre mutamak. .De sok ’ 

Тайны. а nagy szarvak hiámyzamak` А kisv винт te 

hát nem gyöngeség iele. 
‹ 

A kosbárány már egy éves korában szaporít 
hat, de ekkor teste клёв nincs kifeilödve, s ha' 

párosulniengediük, teste ki nem feìlödhetik, gyön- 
к 

ge, `erötlen lesz, s 2-3 év mulva párosulásra 
nem alkalmas; azonkül csak gyönge , 

kicsi és be-' 

teges nemzedéket ad. Azért harmadfél rêves Hora 
K 

‚ 7 
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çlött hágásra ne haszńâltassék. Meddig lehet a 

kost hágásra használni, pontosan még nçm hatá 

rozhalni; azonban általában mig elég erövel ,» iól 
(арий: testtel bir, mig élénksége, Шт з`егейе ńem 

hanyallik. Az erötlenedett kos a szaporitásra ne 

_ 

lmsználtassék, mert csak gyönge, beteges mara 

dékot vârhatunk tôle. 
Az anyabirka is лаву befolyással van a nem 

zedékre. Ez is tehát i6 testa|katń,- egészséges, 
lelies, sürx'í szörii és legalább 2}; éves legyen, 
midön elóször a párosulásra használtalik. Ha az 

anya is már a nemesség némi fokán áll 
, a nemes 

kossali megllágatás'után annál nemesebb lesz iva 
déka. 

Honunk némelly vidékeiń az adozô nép is 
tart iuhtanyát, шву többen egyült, чаду egész 
község. Ш; is néhr'my fìnomszörü nemes kost 52111— 
te nem шагу áldozalba keriilend szerzenì. A шеи 

költség a nemesített gyapjuból hamar megtér. 
А iulxok egészséges тазу beleg Шарма: kö 

velkezö jelekröl ismerhelni meg :1 ha a juh feìét. 
magasan hordia, s'zeme fén yes, nyilt , élénk, ke- 
véssé vöröses, orrlika надуем de lak nélkül, 
lehelele nem büdös, szája tìszla, piros, tagiai 
hailékonyak, gyapiât а börböl könnyen nem le 
het kilauzni,` höre puha, pörsenések, hô'lyagok, 
sebek néíküli, iôlßszìk és kérödzik, bizonyos, 
[розу egúszsê'gçs. А beteg iulmál itt ott meztelen 
foltokat látui, börén а gyapiu éles, metszö, заё 
raz, sgürkés, szomorú, Тег: l'óg, lehelete kelle 

metlep, foghusa, nyelve fonnyadt, halvány; a 

szem élénkségét, pirossâgát elveszlette és hala 
vány ‚ sárga , 

nêha tak foly orrából. 
y. 

_c 
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A iúh korát elsö fogairól ismerhetni meg. 
` 

A báránynak 8 vékony kes'keny серьга van , 
ezek 

lassankint kìllullnak és maradô fogak által pòtol 
tatnak ki. maradô Резак nagyobbak, széleseb 
bek s nem olly fchérek, а két közepsöt egy evés 

Ykorábam vâltia löl, s akét mellette valôt két éves ko 
rában s így évenkint kellöt; telxát a két széles fogx'l 
egy éves mult, аи az másodfü, a 4 széles fogu hal-mad 
Ш, a 6 széles foga negyedfù', a 8 széles Реви ötödfů. 

Eddig biztosan meg lehet a 'uh korát határoznì. 6-7 
éves korban ezen fogak porhanyók, törékenyek 
lesznek, kitöredeznek, kibullnak. Ekkor а tenyész 
tésçöl el kell távolilni. Hizlalás által lehet ugyan 
még llasznot venni belöle, mig el nem vénül, de 
ha elvénült, erre sem alkalmas. ` 

А 

A пуд] ìó karban tartására és a gyapiuìavi 
tásra пазу befolyâst gyakorol a bárányoknak okos 
megválasztása. A legszebb, legegészségeb, és egy 
szersmind leglìnomabb szôrií kosbárányok kosuak 
nevellessenek; a jô szörů, de nem tökélyes szép 
testüek heréltessenek ki, s mint ürük, gyapiu 
kedveért, tal'tassanak; a noszab szörüek ugyszinte 
a rosz szörü nöstén barányok is adassanak el; csak 
a legszebb testüek,s legiobb szörüek neveltessenek 
föl anyáknak. A gyapìu ióságát születés után ko 
rán megismerhetni a báránynál; тег: a ió gyapìu 
ekkor.is 111111` fìnomabb 

‚ puhább, göndörebb , 
mint 

az alias. 
A 9-1() llônapos kosbárányokat nem kell a 

nöstén bárányókkal vagy anyákkal еду legelöre 
ìáratnì; mert már e gyönge korukban pa'wosulnak 
s тёска: elrontiák , hanem чаду magánosan пазу 
ürükkel. Ugyszinte a . 

kosok is mìndìg el le 
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gyenek válaszha az anyaiuhoktól; s csak julius, 
auguslusban ereszlessneka пуд] közé ‚лён-0511165 Vé 
gelt. ‚А párosulás többnyire legelön történiék. Nemesebb juhászatokban a kosok számukra 116521 
teu ketreczekben larlalnak s az an yaiuliok ide 26 
ratnak hozzájok páro ulás végett,V Ez legezélsze rübb mód 

, mert mindég tudhalni hány s mellyik iulihal párosult a kos. De ez_csak rendes inhászat ban leher. А legelön hágô kosokra is v'igyázaual 
hell lenni, nehogy magát megerötesse. 2—3 hágás qlán zárassék el s azon nap пуд] 11626 ne eresztes 
5611Г A hágás elölt néhány hétlel, ugyszinte а há 
5:35 ideie alalt is, iól larlassanak a kosok, hogy 
erösek 5 lüzesek legyenek; Jó fólvigyázat mellett 
80—100 an _yára elég egy izmos erós kos. 

Az anyajuh 5 hònapig poczos, 5 ritka esetet 
kivéve, csak egybárányt ellik. Ellés ideje kará-‘ 
cson és husvét közé esik. A poczos iuhokra паду yigyázatlal kell lenni, hogy szükséget ne заслуга— 
ienek, mert magokon kivù'l még bárányaikat is táp lálják. Az ellés_ közölgését arrôl ismerjük meg, hogy а poczos juh lölgye megtelik, hasa lecsi'igg, nemzö részei megdagadnak , ebböl nyálka és viz 
foly. Е ielekre a juhot szemmel kell tartani. Szü 

1lés kezdetén а 1161 _yagot azonnal fólmetszeni rosz 
szokás 

, valam-int а báŕány feiét, lábát is sat 
megfogni s erövel kihuzni; merL közönségesen a 
magára hagyott juh könnyen ellik, rcsak, ha -málr- 
igen kifáradt, és báránya igen пазу, lehet. méi'sé kelt huzással segélyére ~ lenni. A köldökzsinórt, haymagátólel nem szakad, néliány ujnyi Ítávolra 
а bàránytôl éles késsel шву ollóval el kell met szeni. Ha az anyn bárányát nem akarja nyalni, 
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sóval kell behinteni a nedves testet Iés ekkor 

jô izún le Гоша nyalni.A Az anya csöcsét meg-nyom- 
` 

juk, ha ìö-e belóle te] s.nincs-e behegedve; ha 
be volna hegeclve , megmossuk. Azelsö teìet kép~- 
telenség kifejni. Ez a báránynak szükséges, mert; 

hasliaìtò tulaidonánál fogva kihajtja а bárány be 
leihöl а zöld fekete tisztátlanságot, melly az anyìa 
hasábani léte alatt öszvegyült, s ha ki nem tisztul, 
hetegséget okoz. Ha az anya bárányát el nem vál 

lalia s szopni nem hagyia, szük helyre kell öket zárniy 
hol megszokia s szoptatni Гоша azt. Az árván 
maradt тазу kocza bárányokat a bárány nélkül 
maradt anyàkkal szinte иду lehet összeszoktatni az 

ellés utáni elsö napokban. lla-az anya tölgye 526 

rös, ezt meg kell nyirni , 
mert а bárány nem заор— 

batik, vagyra szört is lenyeli, melly.'gyomráhan 
összegombôczosodik s betegséget, nélia lialált is 
okoz. A szoptató anyâkat iÓl kell tartani. 8 -—- 9 

napos .koràban a bárány az anyìa mellett kezdi 
enni a szüleséget. Ha elegendö hely van, _liagyni 
kell enni; ha а Ье1у szük; a bárányok számára 
elkülönzött helyre teszünk jó g) базе sar-jut, s 

lassankint hozzá szoknak etetés ideiekor» ezen he 

lyet fólkeresni. 3 betes korukban etetés után ezen 

elkülönzött helyen hosszab idöre вивианит]; 
anyioktbl a bárányokat, hogy 'szokja'nak az el 

lu'iilönzflrshez,l s az elválasztás annál könnyebb le 

Буев. Az elkülönzési idöt mindig meghosszabbit 
juk, végre csak éire eresztiük összeA öket, s Яву 
lassankint az апуа és, bárány hozzá szoknak eg) 
mâst nélkülözni. Tiszl-a, nem h'ideg», тазу nem 

igen пазу mélegben а bárânyokat is a legelöre 
haitìuk; l'osz idóben pedig az akolban tartiuk. Az 

_ 
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elválasztás, ha erre fontos ok van, már 8 hetes 

bárányoknâl megtörténhetik, de legjobb 3hônapig ’ 

иву valamivel tovább szoptatni. Ez âltal 'Ól ki 

fejlödnek, генеза, egészségesek lesznek, то sürü 

генез gyapiat kapnak. 
под. 

A iuhok a mi éghailatunk alatt a téli hideget, 
szabad ég alatt, ki nem állják, s ha ki is állják, a gyap 
in hosszura nö ugyan , de durva, vastag , goromba 
lesz; azért nálunk közönségesen ё: hônapig nèlia 
tovább is akolban telelnek a iuliok. Az okol elég 
главу legyen, lQzár'az, szellös, világos, i() Маца! 

s tetövel ellátott. A nagyan meleg ‚ gözös, sötét, 
tisztâtlan akolban a ìuhok sok betegséget kapnak ‚ 

vagy legaláhb elökészitetnek azokra. Az akol ара— 
ia széles legyen, legiobb kapuvql ellátni, nebogy 
a ki- s bemenetnél a juhok összeszorulva, а 

gyapìut kiszaggassák, összetépjék. Az akol elött 

elég nagyságu. hely legyen, _bová tiszta мат idó 
ben ki lehessen ereszteni azokat, hogy itt а szabad 

legen lioszszabb ideig mozoghassanak, mi ввёз: 
ségök fóntarlására, s а gyapju növésére igen i6; 
s ezenkù'l hogy a bárányok is kiugrálhassá'k mago 
kat. Az akol falai simâk legyenek, mert a iuhok 
szeretnek dörgölözni, s ekép göröngyös falon a 

gyapiu пазу részét kitépik. Az etetö saraglyák, 
iászolok alant legyenek, hogy a juhok könnyen 
ehessenek. A megas iászolok azért nem jôk, mivel 
a gyapiu közé szénzi,` szalmahulladék 

, polyva 
esik, midön а iuli az eleséget leliuzza. Az akol 

ìó magas legyen, nehogy a Балла] miatt, melly 
közönségesen egész _télen ben maradván, töbh 161) 



_105+ 
nyira fóltelik 

, a hely szük, gözös, nagyon meleg 
legyen. Igen hiháznak sok helyen ez ellen a kisebb 

gazdák. Ablakaik ugyanis olly alacsonyak, hogy ta 

vaszszal а fólhalmozott ganaion az ember csak bnk va 

ìárliat 1113 Ье. Az illy gözös akol sok nyavalya 3211— 

löie. Legiobb a liosszukás alakú akol. Legalább 1161: 
szer olly liosszú legyen mindig , 

mint széles. 

Щепы. 

A juliok nyáron legelön, télen akolban шёр— 
lállatnak. A legelö 11 ]1111011 minöségére külön 
bözö lehet, finom, nemesített iuliok, a vékony 
szálú, édes, füszeres füveket kedvelvén, а szá 
i'azabb 

, magas, dombos, vagy hegyes legelót 
szeŕetik; ellenben a közònséges , goromba, liosszu 
szörií julioknak, mellyek husokkal, faggyuikkal 
annyil: használnak, mint gyapiokkal, lapos, kö 
vér legelök valók; hol gyapjok liosszú, testök 

nagy s kövér lesz. De a posványos , 
nedves helyek 

ezeknek is ártalmasak. A legiobb legelö is ártalmas, 
ha a fü nedves, harmatos, deres, ragyás. Azért 

reggel, mig а llarmat el nem mult, kihajtani a iu 
hokat nem kell; este pedig, midön a harmat kezd 

esni, a iuhok haza hajtassanak, a legelöröl; meleg 
napokban pedig , 

déli Órákban hüs fák árnya alzi; 
mert а mérsékelt hideget iobban kiáll'a а bun 
dával ellátott 'uh 

, 
mint а meleget; miert a lege 

lök itt ott árnjas fákkal látassanak el. Erre nâlunk 
kevés figyelemmel vannak a gazdák. Hogy а go 
romba szöríí inkább husa s faggyuia, mint'gyap 
ia miatt tartott iuhnak az idöváltozás, hideg , 

ше— 

leg, szél, fórgeteg kevesebbet árt, mint a,iino- 
mabb szöl'ünek 

‚ igen világos. Azon legelöt, hova 
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ludak 
, 

disznôk is járnak , tisztátlansâga s 1111663 

sége miatt nem szereti a 11111. Télen -a növényélet 
kihalt, a kopár s fagygyal, liÓval boritott fóldön 
a 11111 sem lalálván laplàlatob, .az akolba szorul. 

Közönséges téli eleség а széna. Afjuhok dombo 
sabh, száraz llelyen termett vékonyszálú szénát 
és sai-jut szeretik. A lapályos, nedves, lielyról,l 
vaslag , savanyú széna sok betegséget szül nálok, 
3 inkább megeszik a 16 szalmát, mint а savanyu , 

sâsos szénát. A széna azonkül ne legyen megázotl, 
rolliadt, dohos 

, iszapos, poros, sat. mert az isza 

pos széna még akkor is veszélyes a iuhoknak , 
ha 

cséplés által sâlfos, poros részeklöl megtisztitta 
toit. Еду 111111‘11 két három font szénát szämlálunk 

naponként. Az etetést иву kell elosztani, liogy a 

kérödzésre elegendö üres idö maradjon. Némelly 
helyeken háromszor, másutt négyszer etetnek na 

ponként. Etetés elött a saraglyák , iászolok tisz 
titlassanak ki, izék sohn se hagyassék benne, be 
tételkor a széna 161 fölrázassék, s vigyázzunk 
mindig , hogy a gyapjut hulladékkal be ne szeny-v 
nyezzük. Egészséges eledel a bükkön 

, 
száraz 16 

Ьег, 1ис2егпа sát. Szinte igen egészségesn bur 

_gonya, feller: és burgundi répa is, de e gyököket 
mindig szénával, szalmával kell adnl, игу hogy 
a száraz eleség mindig felét vagy valamivel töb 
het is [вдув а 11111 `eledelének. .ló táplálék a kü 
lönféle gabnanemek is, csak liogyA sokat egyszer 
re adni nem kell, mert igen táplálnak, de a 11111 
bô gyomrait ki nem töltik, mindig tehát szalma 
adassék »neki mellettök 

, hogy ez а bö gyomrokat 
és beleket kitöltse. A szénát, szalmát, 1101 lehet 

, 

leggazdasâgosb szecskára metszve etetni 
, igy kön 
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пуеЬЬ e'mésztetíi is, jobban táplál s kevesebb vész 
el. Legyen a вата elegendö széna- szalmával el' 

látva; inert nélia összel beszorulnak а -uhok, és 
Iavaszszal а rosz idö miatt soká akolban kell tar 

_ 

lani öket. Ugy készù'liön el tehál, Вову е2еп eset 

Ьеп 3е koplaltassa iuliait, különben silány gyáp 
1а1 kap ésa legelön sok 11111 el fog hullni. A gyap 
11111 még a következö évben is megismerlietni az 

egy téli sil'ány elelé'st, s a legìobb n'yári legelön 
sem pôtoltatik ki. Art a iulioknak az egyenetlen 
elelés; az az: hogy néha sokat kapnak, mâskor 

koplalnak. Ha ösztöl kezdve egész kiliajtásig min 

dig egyenlöen, takarékosan vagy kevésbbé szù'ken 
is etetiük (csak ne koplallassuk); nem él'zik meg- 
ugy, mintha tél elején fölösleg, -végén kelletlnél 
szükeliben tartjuk vagy viszont. -_ Nein lesz 6г— 
dektelen ide sorolni, hogy а különféle eledelne-l 
mek mennyi táplâló részeket foglalnak magokban, 
összeliasonlitás alapjaúln a szénát véve: 
100 Говно réti szénában 

_ 

50 font tápláló rêsz van. 

100 -_ kukoriczában. 95 _ _ _ _ 

100 — rozsban.` 90 -— 
_ 

_. _. 

100 — árpában. 82 _ _ _ __ 

100 _ zabban. 70 _ ._ ._ _.„ 

100 _ Ióher чаду ьнккбшвпшп 55 _ _ _ _ 

100 — jó réti szénáb mint fölebb mondatott 50 _ _ _- _ 

100 — rozs шву blizakorpában. 48 _ _ _ _ 

100 — árpaszalmában. 27, _ 
- 

_ _ 
С 

_ 

100 — zabszalmában 25- _. _ _ ‚ч. 

100 _ burgonyában. 25 _ _ _ _ 

100 _ burgundi répában. . 17 _ _ _ ._ 

100 _ bnzaszalmában. 14 _ __- _. _, 

100 — rozsszalmában. . 10 _ _ _ _ 

E szcrint teliât legtöbbet táplál a kukoricza, 
legkevésbbé` a rozsszalma. Еву font kukoricza 

maid annyit táplàl, mint két font 16 szénn, чаду 
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tiz font гонящим. A szalmáknálmindazáltal meg 
kell ìegyezni, hogy {арию ereiök különbözö, a 

-mint t. i. több vagy kevesebb mag mal-ad bennök 

nyomtatáskor. A hanyagúl nyomtatott szalmában 
néba sok szem marad, innét sokat tâplálhat. A 
szalmât teliát ismerie a gazda. 

Julioknál nagy változást okoz alnvaszilegelö; 
а mikor t. i. а téli ,száraz eledelröl. zöld eledelre 
mennek ёж. Az innen keletkezö bajokat az мы 

kerüliük ki, lia reggel kihaitás elött szénával etel 

jük meg, neliogy mohòn essenek a fünek; és na 

ponkênt kevesítjük a szénaadagot, mig végre 2 

hét mulva semmit sem @dunk nekik ottlion. lgy 
bánunk velök Öszszel is az istállózás elött. Elein 
te reggeli kihailás elött keve's szénát adunk, a пё 
nát naponként szaporitiuk mig végre egészen ott 

lion etetiük. 
lvám 

Sok gazda követé el már ama kegyetlense' 
get ìuliain, liogy nyáron a legl'orróbli melegben 
is ezen egyetlen vigasztaló s н] élelet ado fris vi 
zet megtagadta iuliaitól s a szomj öldöklô kinai 
пак tette ki a szegén у békelürö feg yvertelen Шаго 
kat azon ferde nézetböl, hogy a iulmak nem 

egészse'ges a viz, mert 1~othasztó betegség vagy 
mételyben megdöglött juh hasában viz кантаты, 
smeg nem foghattàk , mikép iölielett aviz máskép 
a liasba, mint az ivás által. НА: а bor s pálinka 
iszákos mikép esik vizkôrba 

, s holta után а liasá 
Ьап talált 40-_50 itcze viz hogy iött ide? holott 
vìzet nem igen ivott4 Es épen а, vizmegtagadás ál 
tal hullnak el legiobban а iuliok, тег: а kinzó 
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szomilòl üzetve, minden meleg, büdös, állott, 
готам pocsolyának neki roliannak, s а meleg, 
rosz viz szomiokat el nem ollvz'm, maid a meg- 
fakadásig isznak, miért rothasztó nyavalyába, 
mételybe esvén,"ell1ul|nak, nem pedig a tiszta, 
fris viz miatt, melly az egészség fóntartására 
elkerülhetlenül szükséges, Ниш nyáron. Uiabb 
idòben ezt шаман okosabli gazdáink, s csak ke 
vés iulikinzô van már e tekintetben. Adiunk tehát 
а 'ulioknak tiszta, fris vizel, mennyi nekik telszik, 
ne féltsük azokat, hogy а ferde ne'zelü emherek 

példáiát kövessék, kik a természet müködéseivel 
ismerellenek lévén. akÓ számra iszszák naponként 
minden szomj nélkù'l a vizet. Az Шаг öszlöne ve 

zérlete szerint nem iszik többet, mint, mennyi 
szomia eloltására szükséges; mint mennyit a ter 

mészet kiván. Háromszor kell megkinálni tiszta, 
fris vizzel naponként a iuliokat. 

i 

'2 
‚ 

Ollyan гладь is мышиный, hik a sózást 
fólöslegesnek гад-[она]: 5 azéi't iuhaiktól azt meg 
is {азиатам pedig еду füevö állat sincs, melly 
nek olly nagy szüksége volna a sóra, mint а iuh~ 
nak. Már a kis »bárány is nyalogatja а 563 

, 
salitro 

’mos falakat 
. s ha ezt nem tehefi 

, anyìának sÓs vi 

zelelével piszkolt hálsó'lábait nyalogatia. Milly 
vágygyal keresik föl a iuliok а 563, salitromos, 
szikes földeket, hogy természeti vágyoknak eleget 
tegyenek, НИШ; ha sok ideig nem kaptak sót, 
vagy sôzáskor milly örömmekegéssel rohannak а 

sôra, lia látiuk,`bizonyosan nem kétkendünk, 
liogy а s6 nekik elkerülhetlenül szůkséges.- Ha 
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öket hosszabb ideig 36 nélkül hagyiuk, étvzigyuà 
katvelvesztik, roszul esznek, a szâi és ori` takhár 

tyâi, s а bör sápádtak, szinlelenek, testökben 
eröllenek, szemeik bágyacllak lesznek 

, 3 ezen beà 

{ввез állapot tüstént eltůnik a sozásra. A sÓzás 
különfélekép történlietik; тазу t. i. bizonyos Мёд 
Ьеп teszünk sókövet a iuliok elébe, vagy kötélà 
re fólakasztva az akolban van mindig, hogy kedà 
vök szerint nyalhassák, vagy pedig bizonyos 
mennyiségben apróra törve száiokba dörgöliük s 

lenyeletiük ан 
‚ vagy 363 vizzel megöntözzük elede- 

löket. Ezt minden gazda kedve s belátása szerint 

tebeti, csak avra vigyázzon, hogy Iegalább egy` 
szer hetenkint kanianak sÓt a iuhok. Sôzás után 
a vizet megtagadni a iuhtôl ismét kegyetlenség. 

реп ekkor kiván а természet vizet, mit magunk 
rÓl tudhatunk. A тегам-53281: azért kivánia sÓzás 
után а vizet, hogy a 36 elegendökép fölolvadva s 

meghigitva nagyon ne ingerelie a gyomor és bel-_ 
hártyáiát s iöl higitva könnyebben fölvétetik а 

vértöl és oda iut,'hol mânkálnia kell. 

Lépfene иву ракетная. 
Valamint а szarvasmarhánál 

, иву а iuhoknál 
is a legpusztitôbb nyavalyâknak egyike a lépfene, 
s maid nem mindenben hasonlit а marháknál leirt 

lépfenével. _ Okai azok, mellyeket a szarvas~ 

marháknál emlitök. G yógy i tás: Érvágás K_,_ l 

‚Топаз, hideg vizzeli leöntés чаду vizeni keresz` 
tülhaitás. Belsöleg: 1 lat kesersót, 1 nehezék sa 

litromot, vizben fölolvasztva, 2_3 Órában ill)r 
adagot ismételve ,>1haszná1unk, s az ivÓ vizbe Вёл; 
savat vagy sôsavanyt пищик, hogy kellemes sa 
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van yú legyen a viz. A vörös, kékes helyeket vagy 
tüzes vassal megégetiük, vagy mély bemetszése 
ket teszünk. A sebes helyeket ezután égetett Шп— 
sóval behintiük 63 terpetinolaiial megkeniük. Me gi 
e l ö 2 ö b á n ás m 6 d. Az egészségeseket a bete 

gektöl elválasztiuk, mindenikén 12__18 latig eret 

vágunk , a vizbe kén - vagy sÓsavat tesziink 
, 

leöntözzük чаду megusztatiuk , melegben hüs hely 
re haitatiuk, az elfárasztást, kergetést kerüliük. 

Velô'lob. 

Ez a iulioknál gyakran elóiö, de nem olly 
heves tüneményekkel, mint más .állatoknál 

, 
azért 

gyakran meg nem ismertetik. Jelei föleg ezek: a 

iuli szomorú, ‘légzése gyors , 
fülei 

, 
homloka na 

gyon fori-ok 
, száia 63 огга száraz, meleg, fekvés 

közben feiét ide oda llányia, s a hideg fóldhez 

nyomia. A belegség nagyobb fokânál a iuh fut 

kos, mindennek neki megy , 
mintlxa vak vol 

na, keresztugrásokat csinál, mig összerogyik, s 

vagy rángások közt, vagy nyugodtan fekve meg 
döglik. Okai: ütés, dobás a feire , 

izzadás utáni 

_ 

megliütés, lleves napsugarak a feite, lia а déli na 

poli ârny nélkül állnak a iuliok, vagy a déli nap 
felé haitatnak; végre igen hö és iô táplálô ele-l 
del. Gyôgyitás. Ervagás 1_2 Z fontig; a fö 
nek hideg vizzeli leöntése, borogatás. B e l sö leg 
‘l nehezék salitromot 2 lat kesersót vizben fólolvaszt 

va, naponként 3_4 illy adagot használunk. Az 
ivô vizbe szinte salitromot keverünk. 
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Szemlobok. 

Julioknál а szemlobok ielei is azok, mellyek a 

lovaknál 
, 

azért gyógyitásuk is úgy történik 
, 

azou 

különbséggel, hogy a iuh sokkal k`isebb lévêna 16 

nal, az orvosságok 63 VéFBPCSZÈéS а iuh gyönge 
testalkotálioz alkalmaztatnak. A vérbocsátílst 16111— 
nál Z--i fontig tehetni. - 

llelllob. 

Kétféle melllobot kell megkülönböztetni, u. 

m. 1. a valódit vagyis tüdölobot, 63 1111116 
rothadás t. 1-ör A tudölob ielei föleg: a 

-iul1 gyakran köliög, gyol'san légzik, szemei vö 

rösek, az evés 63 kérödzés megszünik, szomia 
пазу, lzibain nem képes àllni s 36_ 48 6га alatt, 
nélia csak 5-_8 nap mulva elvész. Okai rögtöni 
megliütés, változò idöiárás, erös haitás szél ellen, 
meleg, gözös istálló 

, kei'getés. A bövérüek leg 
elöbb esnek ezen nyavalyába. Gyógyitás: Ёг— 
vágás Z, fonlig, belsöleg 1Jat konyliasô, 1 nche 
zék salitrom vizzel fólolvasztva, napiában kétszer. 
А `bövérüeknél, ha szükséges, lehet kismételni az 

érvágást. 
v2-orA tüdörotha das n a k ielei következök 

`113163: a iuh nagyon gyönge, se nem eszik, -se nem 

iszìk, gyakran köhög szárazon, légzése rövid és bü 
dös, szemei homályosak , könyeznek , a iuli sová 

nyodik, hasmenése van, а bai lölib hétig tart, 116— 
lia 5-_6 hônapig, s olly rosz természelù', hogy 
ritká'n gyôgyul ki belöle a beleg, azért legiobb а 

betegség kezdetén 
, 

midön még husban van a iuh , 

levágni vagy mészárosnak eladni 
, шеи; husa is s 
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höre is iö. Legtöbb esetben egész nyái ezen Ье 
tegségbe esik, kivált nedves, posványos legelön. 
Az illy nyáiat azonnal magos, szaráz legelöre- 
kell haitani, fázás ellen övni, szénát, magabra 

` kot neki adni 
, s éire akolban haitani. 63765571 

tás. Fenyömag, üröm, kálmosgyök, tölgyfahéi 
а legiobl) szerek. Ezeket t. 1. egyenlö mennyiség 
ben összekeveriük, belöle egy kávés kanállal, na 

ponként kétszex“2 minden iuhnak a nyelvére. te 

szünkis lenyeletiük. Továbbá söt nyalatunk na 

ponként, vagy ha nyalni nem akar, egy kávés 
kanállal száiába teszünk. 

Béllob. 

Ez mint iárvâny gyakran elöiö a iuhoknál. J e 

le i: а iuh szomoru, fóldet kapar, hátát fölfelé 861 
biti, liasa felé tekinget, magát fóldhez üti, de hamar 

ismét fölugrik, nem eszik, nem iszik, szemei duzzad 

tak 
, egész testében izzad, végre nyugalom 116761116 

zik, de ez a halál iele. Oka többnyire meghütes. 
G y 6 g y i t 6 3. Ervágás 1 6 _ 2,4 latig. Belsöleg 1 

nellezék salitrom korpafözetben , naponkent. 

Vérhas. 

Nagy liasonlösâga van az elöbhihez. edves 
években iárványosan 161-166 61, kivált а liaranyok 
közt, azért a betegeket az egészségesekböi 61111316 
nözzük. Okai: meghütés, rosz,büdös vizivas es 

elragadás. J elei: amegbetegedett 116111 eszik, nem 

kérödzik, hig ganait ürit ki, а kiürltes kesöbben t 

fehérsárgás, végre vérrel vegyiilt, lmire a h/alal 
következik. G yögyitás: a betegseg kezdetenel 

mindiârt érvágás, vbelsöleg korpafözetben 1 rie-_ - 
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hezék salitrom 1 lat lenmagolaiial minden dara 
hanak naponként; közhen szekfůvirág forrázat. 
Enni liszlmosléknál mást nem adunk. 

llájlob. 

_ 

Ez nem ritka hai a iuhoknál, de töhhnyire 
lszirgasziggal fölcseréltetik 

, pedig ettöl igen külön 
hözik. Jelei: a szái, nyelv, szem, hör színe 

sárga, a iuh forrö, nem eszik, nem kérödzik, 
nem fekszik soha iohh oldalára, ha а mái идёт 
nyomiuk, fáidalmat érez. Gyógyitas. Ha for 

rósága van é's a szivverés nem érezhetö: érvágâs 
és 1 lat kesersö korpaforrázatban vagy lisztes 
moslékkal naponként. Ha nincs forrôsága, és а 

szivverés érezhetöí üröm, kálmosgyök, tarnics« 

gyök, mindegyikhöl 5g lat naponként söval. 

i 

колодец. 
Nem azon köhögésröl van itt szö 

, melly más 
hetegségekkel, р. o. tüdölohhal pârosúl, hanem 
az önállö köhögésröl, mellyhen igen gyakran , 

közönségesen öszszel és lavaszszal, szenvednek a 
' 

4iuliok, de veszély nélkül. J elei: а iuh nem eszik 

olly iöl ,mint máskor, hágyadt; aköhögés liosszú, 
erös, a mellhöl iö, s ki'ilönben semmi beteg iel 
sem mutatkozik. Okai;Y meghütés , megázás , po 
ros ut, kivált _meszes фраков ‚ poros eledel. Kö 

zönségesenielmulik magátol a hai. Ha soká tarta 

na: adiunk egy kávés kanállal hüdöskövet, egy 
evökanállal fenyömagot, egy evökanállal SÓt 

, 

naponként 1 adagot mìnden iuhnak. 
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паша. 

Ez közönségesen öszszel uralkodik a köhögéS~ 
sel egyetemileg. e lei: az orrhól vizes nedv csö 

pög, egy pár nap mulva a kifolyás vastagahb, 
takalakú lesz és sok foly ki, 10-14 nap mulva 
a kölxögés kisehhedik, а kifolyás keveshül 

, az ét 
vágyV helyre áll és a iuli meggyögyul. N élia a паг— 
ha gonosz természetií. Ezen esethen 10-14 nap 
mulva a kifolyás nem keveshedik 

, a tüdöt meg 
támadia , az egész hai rothadt állapotha mén Ас s 

,halâllal végzödik. Ezen gonosztermészetií nátha 

iu ht а ko n yna k is neveztetik.iNéha iárványosan 
uralkodik és ragadös. G yögyitás. Eleinte hü 

dösköpor, fenyömag, kömény és anizsport adunk 
he söval. Ha pedjg a ha' soká tart s roszfaiu 11511: 

Ь6Ъата3у takságha Беж; átmenni; az egészsége 
sek választassanak el a hetegektöl, s az érintett or 

vosságokat folytassuk. 

запылала. 
Ez a ‘legpusztitöhh iuhnyavalyáknak egyike 

s igen ragadös , шеи; csak közel iöiön az egészsé 
ges a himlöshez ,¿már is elkapia. Elragad a himlös 

iullhoz érö emher ruháia altal is, még pedig рёв 
Óra mulva 

, 
innét az emberek, kutyák, tyukok egy 

akolhöl másikha , egy hel ységhöl másikha âtvihe 

tik, söt а iuliok hátára ülö seregélymadarak, s 

a himlös 'uli höre által is elteried. A legelökön, 
utakon, hol himlös iuli volt, párnap mulva is 

megliimlösödik az egészséges. Leginkâhh драга 
nyokat tâmadia meg, de csak egyszerg, a lilmlön 
keresztülesettek töhhé meg nem кашах; N emelly 

8 
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vidéken igen gyakran s az év minden részéhen 
uralkodik, máshol ritkán. Szép idöhen iohh 
teŕmészetíinek mutatkozik, rosz, Anedves, változö 
idöhen 

, 
alacson 

, nedves, iszapos , 
mocsáros ища 

kon pusztitóhh. Воз: eledel, kopár legelö mellett, 
rosz , 

alacson 
, 

szl'ík 
, gözös , 

tisztátlan akolhan sok 

‚ 

kal pusztitóhh. Néha lassan тещей, de töhhnyire 
igen hamar. Két alakhan mutatkozik; u. m. iö és 
rosz természetííhen. 

. 

А 'ö természetü lefolyása. Az elra 
gadás щам elsö három naphan 'nincs változás, 
4_7 nap közt a 'uh szomorú, nem eszik, nem 

kérödzik, hátsó Íláhait huzza, 8--11 nap közt 
a iuli forrö, szaporán légzik , szöretlen helyeken 
bollxacsipéshezhasonlö piros foltocskák ielenkez 
nek s ezek közepén gömhölyi'í, kemény сво 

möcska éreztetik. 
i 

Ekkor viztisztaságú nyâlka 
foly ki orráhöl 

, szeme könyezik, höre a pir-os fol 
tok köriíl megdagad , feihöre pedig annyira, 
hogy alig hiria szemét száiát fölnyilni, forrösá 
ga nagyohhodik, 11- 14 nap közt tökéletesen ki 
feilödnek, а csomök nagyohhodnak , 

eleinte vizes, — 

utóhh sárgás nedvvel telvék7 a iuhnak különös 
édeses szaga van, orra s szemfolyása tart; мёда 
nyálzik, forrosága kisehhedik, étvágya vissza 
kezd iöni,- a himlök ekkor legnagyohhakylencse 
vagy horsönagyságuak , szinök fehér , kö 
rii'lök piros udvar ИЮНЬ; 15 nap mulva el kezd 
neklszáradni, kisehbednek, végre összecsöpöröd 
nek s varrá штопки;7 а iuh 161 kezd едва, ké 
rödzni, végre 18 пар mulva 1e kezd hu11ni,a hör 
lehàmlik, pìros sehhelyeket hagy Yhatt-a, hol а 
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gyapiu nem nö töhhé olly 161, mint máshol. Az 
egész lefutás 21 napig tart. Ro sz te r m é s z e t ü 
hi mlö. Ugyanazon hetegség a iö természeti'ível; 
lianem a kòrielek sulyosbulása дна! igen pusztitö. 
A himlö ez elfaiulásának okai: nedves 

, ködös, 
hideg idöiárás, iszapos, mocsáros, legelö, télen 
gözös , 

szůk istâlló, vagy akol 
, rosz tartas 

, sava 

nyu, iszapos szüleség. Ezen rosz bermészetü himlö 
töhbnyire egy idöhen uralkodik a lépfenével. 

G y 6 g у it ás. A himlö keresztülfutia idösza 
kait a nélkül, liogy ezt meglelietne rövidítni. A 

iö termé s zetü him l ö n él gyógyszerre nincs 

szükség, csak következökre vigyázzunk: 16, ёс1е5, 
száraz szénával etessük a himlös iuliokat, nyáron 
°6 füvel, löherrel 

, luczernz'lval; inni lisztes 
, 

kor 

pás moslékot adiunk, legelöre ne ereszszük (Люк, 
hanem szellös, világos akolhan tartsuk. Hogy az 

egészségeseket el kell választani a hetegektöl, nem 

is említiük. Belsöleg minden iuhnak 2 nehezék 

hüdösköport, 2 nellezék salitromot 
, 

söval kever 

ve, naponként egyszer illy adagot, adhatni. 
A roszfaita himlönél 5_6szemerkám 

fort, egy kávés kanállal fenyömagot, egy kanal 

tarnicsgyökport 'söval, minden darahnak 2 illy 
adagot, adunk naponként. Az ivô vizhe 4_-5 csöp 
kénsavat minden darahnak. Ha ezen gyögymödra 
nem iavul a iuh, legiohh minél elöhh az illy iuhot 
agyonütni. A megdöglött vagy agyonütötteket 
félreesö helyen höröstül, gyapiastul elásni, ne 

hogy a pusztitó nyavalya teriedien. Az velkülön 
zött egészséges nyáira szorgosan vigyázzunk, a 

>beteg iuliokat tüstént eltâvolitsuk, az elek’ Рыбы 

levö iuliász az egészségesekhez ne 
' közelitsen 

, 
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egészségeseknél levö pedig távol legyen a hetegektöl. 
Minél távolahh van az egyik nyái a mâsiktól, annál 
'0ЪЬ. A gazda se-menien egyik nyáitöl a másik lioz, se a iuhászkutya s e más állat. Ha a vidéken 
himlö uralkodik 

, 
'uliokat a- himlös nyáiak legelö 

`étöl tâvol kell tartani, 5 а iuliászok közeledését 
is hátrâltatni. A iuhoknak 16 szénát, ahrakot, söt, 
iiszla vizet adni, hogy а meghetegedés esetéhen 

könnyehben átessenek a himlön. Büdös köpört és` 
salitromot, mint megelözö szert, afönehh mondot 
tak szerint adhatni nekik. 

A himlö csak egyszer >támadia meg a iuhot , 

szinte mint az emhert; innét a iuhoknál is meg 
kisértetett a heoltás mint az emhereknéls szintolly 
16 sikerrel, ugy hogy heoltás által, kevés költség 
gel, minden gazda megmentlieti nyáiát ezen pusz 
titó nyavalyától. _- Az oltô anyagot egészséges 
iuliröl kell venni. Az oltást minden gazda vagy 

iìuhászmaga telieti 5 így történik. Egészséges iuh 
imlöiéhe 8_-10 nap щёки — midön me'g nem 

sárga a himlö _ vékony hegyi'í kést (iohh oltö 
tü) bökünk, ezen nedves kés hegygyel а fark als() 
szöretlen részén hökést teszünk, a fölhör alatt 
ferdén 

, 
de ugy hogy а fölhörön alÓl ne hökiünk, 

hogy чёт ne iöiön, különhen a vér a himlöanya 
got ismét kimossa , 5 meg nem fogamzik. A heol 
tott iuhok iö természetíí himlöt kapnak s ugy 
kell velök hánni, mint a himlösöknél emlitök. 
Illy himlö vagy oltö anyagot a hécsi harmászin 
tézethöl üvegcsékhen mindig kapliatni. 
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Járványos szájfájás, пикете, szajromm. 
Ez a iárványos körömfáiással egy idöhen 

uralkodik vagy azt megelözi , vagy nella köröm 
fáiás elmultával mutatkozik, 65 pedig mindig 1611 
ványosan. Jelei föleg: száia meleg, sok nyál fol y 
ki belöle, nyelvén, száipadlásán, aikain apró 116 
lyagcsák mutatkoznak, ezek utöbh fólpattannak, 
végre elszáràdnak 5 а var heted nap köri'íl leva 
lik. Nélia'el is faiul a hetegség s ekkor rotha 
dásha megy át, 3_4 hétig tart, sgyakran halállal 
végzödik. Úkai hizonytalanok, ismeretlenek. 

Gyogyitás: Gyönge hashaitökkal а heleket ki 

tisztitiuk, р. 0. 52 lat kesersót vizben, napiáhan 
3_4 illy adagot, adunk he. A száit pedig eczetes l 

mézzel (1 kanál mézhez 2 kanál eczet) napou 
ként 3_-4-szer kimossuk, a sehes helyeket vele 

megdörgölve. Ha a sehek kiteriednek, tölgy vagy 
fůzfahéiat fözünk 

, 
közihe egy pár kanal kamforos 

pálinkát teszünk s. 12 kávés Капы timsöt és ezzel 
mossuk azokat. Belsöleg ürmöt és kálmosgyökport, 
mindegyikböl egy kanállal 11а52шЁ11ип11Ё 2—4 52е 

mer kámfort is tehetünk hozzá. 

Штанов kornmfàjàs. 
‚ 

Kétféle körömfàiás van, 16 65 г052 termé 
szetíí. A 16 természetů ielei föleg a köröm 
fo'lsö része dagadt, vörös, a köröm szegélyénél ' 

‚ 

több vizes nedvvel tölt hölyagcsa van, ezek utôhh 

genyedéshe mennek at. A köröm legtöhh esethen 

leválik, nella részenkint, nélia egyszerre. Nagy 
- forröság. О k ai ismeretlenek. G y 6 g yi t ás а. 

А heteg fáidalmas' körmeit meleg vizben töhh 
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ször meg kell mosni; az elholt, elvált szarv vagy 
körömrészeket használliat'uk. _ A ros z ter 

mészetíí körömfáiás az elöhhitöl sokhan kü 
lönhözik. Fö különhöztetö ielek: hogy `ennél 
ninos forróság s nem uralkodik a száifáiással 
ugyanazon idöhen, azonkül soká tart, és ragadös, 
а heteg iuh вант, fáidalma igen nagy.` Nálunk 
nem feilik ki, hozzánk а spanyol kosokkal hoza 
tott he s töhhnyire a nemes iuhok közt düköng. 
G yö g yit âsa. Az elhalt, elvált körömrêszek le 
metszetnek elevenig; az idomtalan nagy körmöket 
szinte levagdaliuk a természetes паду/55513. E le 

vagdalás elött vizhe alliiiuk vagy nedves legelöre и \ 

Ваши]; а iuhokat, hogy a szaru megpuliulinn. Le 
metélés után a sehes helyeket sös vizzel megmos 
suk. Azután vagy terpetin-olaiial keniük he, 
vagy por-rá törtkék vitriollal hintiük he. Belsö 
leg gyönge hashaitôt adunk kesersöhöl. Bagadös 
saga miatt az egészségesek azonnal eltavolittassa 
nak a hetegektöl. 

выбираете. 
A szoptatós hárányok száia gyakran 11116 

lyagzik s kisehesül, mint a szopö horiaknál (Шва 
ezt). Oka az anyatei vagy tisztátlanság. G yö 
gy itás: Eczetes vizzel naponként 2-3-szor ki 
mos'suk а hárâny виды s a sehes helyeket iöl ki-` 
tisztitiuk. Belsöleg Э; nehezék rheharharát és szint-~ 
annyi magnesiait adunk a háránynak, és pedig 
2-€’> nap egymásután: az anyiának pedig ke 
sersot. ‹ 

’ 

- 

` 
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Kosz vagy тип. 

Yalaha nagy pusztitásokat шеи; а rüh а iu 
hoknál, s gyögyítlannak tartatott; most mar hiz 
tosan és könnyen tudiuk azt g yógyítni. A rüli ma 

gátol is kifeilödhetik, de föleg roszul, piszkosan . 

tartott iulsoknál, tisztátlan, kis, gözös akolban, 
tartös, nedves,-hideg idöhen. J elei fóleg: A rühes 

'iuh viszketeg miatt fához, falhoz dörgöli ma 

gát. Gyapiu alatt ay hörön csomökat, vagy va 

rakat` шашни. Egy illyen sehes helyröl egész 
testre elteried a rüh. A rüh magátöl solia meg nem 

gyögyul s igen ragadós és példaheszédkint hall 

iuk: „egy rühes iuh az egész nyáiat megrühesiti.“ 
G yögyitás: J uliaszinknál a dohany igen gyak 
ran használtatik, mi iÓ ngyan, ha erös 

, 
de nem 

mindig hiztos. Leghiztosahh sleghamaráhh Зуб 
gyitö .a „Walz“ által {Шиши fórdö, 'öllehet 
kissé töhhe kerül, mint a doliány. --- Vegy két 

font oltatlan телец-Физ rá két kanna vizet, a 

még meleg viz közé tégy 1 és 92 font hamuzsirt, 
1 font hüdösköport, 1%, font hüdös állatolait, 
(oleum animale foetidum), 1 font Degetet (Theer), 
ezt kever-d iól össze s tölts liozzá 2 akö állat vagy 
emherliugyot és 4 akö folyövizet. Az egészet töltsd 

iÓ nagy kádha, vagy szapusaitárha. A förösztést 
' legiohh nyirás пьёт tenni. Роща meg a iuhot egy 

emher láhainál, másik a nyakánâl, s mârtsák a >fo 
lyadékha; ugy hogy csak szája s szeme legyen 
kün. 2_3 perez mulva vegyék ki és tegyék >más 

kádha, hol a nedvet kefével vagy szalmával 161 
dörgöliék ahörre,- так а sehes helyeken , shagy 
iák a meleg napon megszáradni, de vigyázva, hogy 
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a szél ne érie; azért szél nélküli meleg napot vá 
laszszunk a Förösztésre. Nella egy fördö is elég, 
hiztosság miatt 7 nap mulva másodszor; 14 nap 
mulva'pedig harmadszor fóröszszük meg. Mind a 

három fördésre az elöször készült folyadék hasz 
náltatik. Igy egész sereg iuliot llamar meggyögyi 
Шик könnyehhen, mint a dohány , higany s más 
kenés által. Kisehh számú iuh gyögyitásálioz ke 
vesehh folyadékot készitlietünk. Belsöleg a gyö 
gyitás alatt: Tarnicsgyökport, ürmöt, fenyömag 
port egy egy kanâllal naponként, söval, árpa 
dara közé keverve 

, liasználunk. 

Mjtely 
Vizkòr, rothadás догнать Ьетевзёвтаъ 

Némelly vidékeken olly puszítást tesz a mé 
tely, hogy a iulios gazda mar e szö hallására is 

retteg. A hetegség közönséges vizkôrhan 'és тазе] 
faiuláshan all. A máihan t. i. sok féreg képzödik, 
mellyek mételyeknek neveztetnek, s innéta nyava 
`lyzinak is a neve. Jelei föleg: а mételyes iuh 
gyönge, gyapia könnyen kibull, szeme таков 
fehér, nyelve' és foghusa sápadt, a- mai táiéka 
nyomâsra fáidalmas ,_teste a csontvázhoz hasonlit, 
de annál nagyohh а has; töhhnyire fekszik, végre 
föl nem kelhet, s a halál véget veta hainak. Ha a, 

mételyhen megdöglött iuh fölhontatik ,\ a hörlehu 
zásnál már a hör alatt talälunk kiömlött vizet, 
mái _ a hai fö fészke _ igen nagy, kemény, 
reszintv puha , porhanyö , sárga , 

tele m é t el y 
férgekkel. Okai mind ать, mellyek a rotha 
dásnyavalyáké (l. ezeket). Gyöyyi tása nehéz; 
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mindenekelött az okokat kell eltávolítni; azért a 

la ályos mocsáros helyröl -magasan fekvö, édes 

legelöre kell haitani a iuliokat, hol lehetséges, hol 

pedig nem , ott tartös nedves, ködös idöhen az 

akolhan tartani. Mielött a legelöre haitatnak is, 
elöhh szénával meg kell бы etetni. Belsöleg : 2 lat 

fenyömagpor, 2 lat tarniesgyökpor, 1 nehezék 
zöld gálicz sóval keverve, naponként 3_4 illy 
adag s 4_5 nap egymásután. Leliet terpetinolait 
vagy más hüdös állati olait is hozzá tenni, 34—1 nehe 
zéket. Vagy 4 lat üröm, 4 lat kálmosgyökpor, 2 lat 
korom akályháhöl vagy kéményhöl, 1 lat égetett 
csontpor, 1 lat terpetinolai , 

l lat hüdös állati 

olai, 2 lat só, összekeverve 
, 

hetenkint kétszer. 
Ezen keverékhöl minden darahnak mindig egy la 
tot adunk he sóval. Jö ezenkül a makk vagy gesz 
tenye , tölgy és fiízfaliéi S mészviz. ltalul csupân 
tiszta viz. A hetegséget könnyehh kikerülni 

, 
mint 

. 

gyögyitni , azért, hol csak lehet, a lapályos , 
vizes 

helyeket , harmatos, deres legelöt kikerüliük. Ha 

a vizes legelöt nem kerù'lhetiük , adiunk hetenkint 
2_3-or ürmöt 

, kálmosgyökeret , fenyömagot , 
sÓt 

sat. Ha a mételyes iuh orvoslásra eleinte nem 

— iavúl, le kell Уёвашй7 mig husnál van. Késöhb 

igen elsoványodik, husa nem enni való, höre s 

gyapia is értéknélküli. - 

_ 

Szô'rféreg. 
A hárányok és toklök közt iárvânyosan ural 

kodik ez a hai. J elei fóleg: a hárány gyönge, 
légzése nehéz; erös, tompa köhögés kinozza; 
gyakran' nyálkás gomholyagocskákat köhög ki, 
mellyek nem más, mint összégömhölyitett yször 
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férgek. Felbontásnál a tüdö közt levö légcsök tel 
vék szörférgekkel Okai:'néha az egészségtelen 
anyák, máskor a töhhi körülmény, mellyek a 

mételyt okozzák (l. ezt.) _ Gyôgyitás: Ha 

a szörféregheteg hârimy még szopik, anyiának iÓ , 
- 

egészséges, fiíszeres, édes szénát, zahot adunk 
, 

és gyakrahhan megsözzuk аж; ha pedig шаг е1 van 

vâlasztva, ennek adunk iö szénait, zahot, söt 
, vagy 

egészséges legelöre haitiuk. Azonkül üröm, tar 

nics , kàlmosgyök igen hasznos; sokan dohányport 
iavallnak a hárány orráha fúni 

, hogy a szörfér 

gek prüszögés által iöienek ki; masok ismétl аи: 

iavalliák , hogy a heteg hárányokat istállöha hai 
шк, itt fenyömag s dohányfù'stöt csináliunk s 

hagyiuk henne a hárányokat, mig 161 köhögnek, 
azután ereszszük szahadra s igy nagyohh része 

meggyögyul. 
вантам Dobkòr. штат. 

Ezen hetegség igen gyorsan végzödik, mert 

У2—1 6га mulva a 4- dik gyomor 'fo'lpnkkanásával 
s halállal végzödik. Jelei fóleg: a iuh rögtön el 
szomorodik 

, nem eszik 
, véknya szemlátomást nö, 

kivált'a hal oldala igen.fölpuH`ad, ráütésre dob 
hoz hason hangot ad. O kai: sok nedves eledel, 
u. m. löher, luçzerna, vetés,` huia fü, hükkön 

, 

hamar hefalt hurgonya vagy> szemes iöszág, ki 

чаи, Ьа mohön még `vizet is iszik гей. Gyögy i 
tás: )Q nehezék köolai , 

2 lat pálinkával minden 
darahnak ismételve, vagy dohányfözet; de leg 
i;)hhy s leghiztosahh a meszviz. E használatra a 

irkás gazda tartson mindig kéznél ió égetett me 

szet üveghe akkép тёща, hogy lég ne iöhes 
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sen hozzá, különhen minden beszivó halasàt el 
veszti. Vagy ha a шёл—11631 ‚ ió erös tüzre tesz 

szük azonnal, s ehhöl tyuktoiásnyi nagyságut 1 

pint vizben fölolvasztunk, ezen olvadékot 3 részre 
osztva, 15 perez után, még melegen, a iuh 3251151— 
Ъа öntii'ik. Ha az egész пуд] fo'lfuvödik, hol lehet 
azonnal vizhe kell Öket iö mélyen haitani s ott 

állni hagyni, még igen nem fáznak. Szemes iö-4 
„szág által okozott fölfuvodásnâl legiohh hasznot 
tesz a sok viz; t. i. io, fris, hideg kutvizhöl 5 

perczenkint egy pintet önti'ink a iúh száiáha s 

15-20 perez mulva egészséges- Végsö s hizony 
talan szer a gy o m o rs z ur ás,troakarral vagy is 

szurcsappal, mint ezt a szarvasmarha 161611066 
sánâl leirtuk. A iuh nem âllia ki olly iöl е můté 
telt, mint a szarvasmarlia; azért ezt csak legké 
tesehh esetekhen használiuk. 

“гниющая. 
Jelei fóleg: a iuh meleg , szomias, menése 

` 

feszes, _vese táián nagyon érzékeny, gyakori erö 

tetés a vizelésre. Ha segély nem érkezik, nagy 
forröságkövetkezik rea, a iuh elgyöngül, végre 
föl nem kelhet s eldöglik. Okai: ha sok iuh vagy 
nagy része vérhugyozásha esik,legelö az oka; hol 
töhh füvet 

, melly а vesét ingerli , vagy lobot okoz, 
esznek. Vérliugyozást okoznak még sok fának 
bimhai s gyönge levelei is, р. о. tölgy, nyár, 
fenyö, nyir, egerfa sat. Egyes iuh vérhugyozást 
kaphat ütés 

, `(1013213 altal a vesetáira. Gyögyi 
tás: Mindenekelött az ártalmas legelö helyett 
iohh , 

tisztáhh legelöre haitassanak а iuhok. Gyögy 
szerül 1 nehezék salitromot és egy lat kesersöt 
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adunk liszt vagy korpamoslékhan, 2_3-szor na-' 

ponként minden darahnak; vagy 1 nellezék tim 
söt 1 itcze teihe, egyszer naponként. Néliány nap 
mulva pedig az elöhhi szerek után 5_8 szemer 

kámfort toiás sárgáiával összehaharva, 
y 

naponként 
kétszer. ` 

llasmenés. 

Hasmenés az uionszült báránynál egészséges; 
de lia 4 napnál továhh tart а iuh, szomoru kezd lenni, 
nem igen eszik, s tán gyöngeséget is mutat; már 
ekkor hetegség. Okai: megliŕités, sok evés, vi 

zes, savanyú, iszapos legelö, rosz viz, nedves, 
hideg idö. Bárányoknál _a roszul сапоге anyák 
rosz teie. G y 6 gy i t ás._ Uröm 

, 
kálmos 

, 
tarnics 

gyök, fůzfahéi, fenyömag porrà тёще, 363 viz 
zel megnedvesitve. Ezenkül iö szénát adunk nekik, 
legalâhh egyszer naponkénts öviuk a megliütéstöl, 
megázástöl. Szopö hárányoknak keveriünk össze 
2 lat magnesiát,_6 lat.rheharharát. Ez 3 napra- 
valô. Reggel és este hatod részét adiuk he vizzel. 

Nagyohh hárányok és hirkáknál fenyömag palin 
kával nedvesítve is iÓ. 

_ 

Kergeség. Кашпо; Szédülés. 

Ezt csak a hárányok és toklÓk Кары; meg s 

nèha már a született hárz'myoknál is tapasztaltatik. 
'A kör fészke a velö 

, 
1101 egy vagy töhh hôlyag 

féreg találtatik. Jelei föleg :I a hárány szomorú, 
anyiíitöl hátra marad, lefekszik s káhultan fekve 
тата, foi-ogni kezd, ugy hogy feie körül for-og 
а teste; a forgás arra történik 

, 
hol a féreg van. 

lia'a kerge hárány koponyáiát uiunkkal nyorn 
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kodiuk , olly helyet fogunk találni, 1101 а- kopo 
nya fala vékony, a nyomásnak enged 3 ez a 116 

lyagféreg helyc. llly nyomásra а hârány vissza 
huzza magát, mert íáidalmat érez 

, vagy összero 

yik. Ha a féreg melyen van, illy puhasag nem 

találtatik a koponyán. G y 6 g y it á s a csak a hölyag 
féreg eltávolitása által lehetséges, ezt vagy szur 

csap (troakar) , vagy különösen erre készült lékelö 

(trepan) eszköz által történhetik, de ritkán van e 

mütélnek sikere. Legiohh a világosan kifeilett 
kergét, hai kezdetén 

, mig el nem 301п111_уо‹1оЦ7 3 

höre el nem romlott, megölni a iuhot. Husát. 

megehetni hátran 
, 

minden veszély nélkül. 

завитые; vagy kukacz. 

Julius 63 augustus forrö hónapokhan az ugy 
печени; iuhhögöly (oestrus ovis) nyái köriil 

röpdöz, az alvö vagy kérödzö iuh orrára 32611, 
ennek 3261611 1е teszi а takliártyára toiásait, itt az ál 

lati melegség 1111111 csak hamar kikel a högölylégy 
nek to'ása, skis kukacz lesz helöle. Ez а iuh 0116 

Ьа fölmászik, egész a liomloküregig , 
itt a 111111161— 

tyâha fêszkeli magát , s eleinte а takhöl él, 1116111) 

ingere :iltaly gyuladást és genyedést okoz, vógre 
mint megnött, innét kiesik magátöl vagy a iuh 
prüszögésére , 

s fóldhe assa magíit, 1101, mint `hah 

az utolsÓ változáson megy at, végre höre fölre 

pedvén, helöle a döngöszárnyas légy kiröpiíl, ' 

az ismét a iuh orráha rakia toizisait 3 igy tovahh. 

Néha az orr teli van illy kukaczczal (50—100) 3 

illy esethen haláltlokoznak. Jelei: A iuhnak kü 

lönös menése van, láhait emeli 
, 

mintha mindig - 

vizben iárna, vagy valamit átlépni akarna, orrât 

х 
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Fóltartia, Завода veti s hirtelen a fóldre üti тазы, 
erösen Ш vagy pri'iszög, s illyenkor takha takart 
néhány illy kukaczot prüszög ki. Egy és két éve 
веке: támadia meg, öregehbeket nem. G y ógy 
hánás. Dohányport vagy is hurnotot гонады: 
toll által fuvnnk orrukha mindkét felén,`vagy hu 
nyorgyökport. Mások pálinkát vagy вех-рейдом“ 
iavallnak a. iuh orráha tölteni 

, 
mások .,kéngyertyát 

orra alá tartani. A kéngyertyával vagy hunyor 
' 

por-ral vigyázva hániunk , nehogy. hamaráhh meg-_ 
öl'uk a iuhot, mint az orráhan fészkelö kuka 
czokat. Megelözni a hetegséget az által leliet, ha 

reggel kihaitás elöttiulius és augustus hönapokhan 
na onként a hárânyok és toklôknak az orruk kö 
rét hüdös állatolaiial vagy kalamászszal megken 
iůk. Ennek szagát kerülik а högölyök s toiásai 
kat ide nem гамак. Tanácsos volna ezen hönapok 
han este naponként minden hârány s toklönak orrát 

_ 

vizes pálinkával kimosni, hogy a helerakott соф 
sokat lemoss'uk. ` 

~ 

Bárányvérhas. Báránybéllob. 
А .vérlias nagy pusztitàst tesz évenkint` a 

gyönge csak néhány napos hárányok közt. Negye 
dik gyomráhan (oltö gyomor) a tei megalszik, tu 

rös része összefut, s kisehh lvagy nagyohh furköt, 
gomhoczot képez, mit а hárány meg nem lud 

emészteni; de nagysága miatt gyomorhól a he 
lekhe sem mehet, megavasodik s hüdösödik а 

gyomorlmn, gyuladást okoz, s végre halált. J e 

lei: a bârány szomorú, keveset szopik, félre 
vonia magát, összehuzottan fekszik, nyög. A tei 

> megturösodâsat gyornorhan az anyák sürü teie 
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okozza, ennek pedig az az oka; hogy ahirkás gaz 
dák “Шайка; hágástöl ellésig “(Ля takarmánynyal 
шаг-ЧМ; de ellés után egyszerrea legiohh és sok 

takarmányt adiák nekik, azt mondván, hogy most 

а iuh nem csak ‚даёт, hanem .hárányát is kell tap6 
lálnia, s igy а tei sürü, igen táplálò lesz, a bá 

rány nem biria azt megemészteni s gyomráhan az 

emlitett Гид-КМ, gomhóczok képzödnek. Meg 
elözzük ezen gyógyitlan hait az által 

, hogy а iu 
hokat viselös korukhan is 'öl tart'uk, mert hisz 
ekkor is kell táplálniok a harányt a méhhen, s el 
lés után nem adunk eg yszerre szokatlan iöságú és 
sokaságú eledelt. Ellés elött és után egyenlöen 
kell iol tartani а iuhot. A hárány legtöhh eset 

hen elvész 
, 

akármit adunk is neki. 

msznó шт sòn'rßs 
A disznö igen hasznos hâzi állat. Mennyì 

liasznát veszszük iö izíí liusának, kiki mdia. Ezért 
azt gondolhatnök, hogy nagy figyelem Гоп-Шиит; 
а disznötenyésztésre, pedig nem ugy van; тещ: 

szégyenünkre meg kell vallanunk, hogy tulaidon 
szükségeinket sem tudiuk e részhen годам, s 

évenkint töhh disznö haitatik he hazánkha, mint 

kivitetik. Hogy ez máskép lelietne, igen termé 
szetes. _ A disznötenyésztésnél Её dolog ió fai 

, 

tara szert tenni. A disznòtenyésztés végezélia a 

kizl-alás; ezt рейд csak iöl hizö disznök nevelése 
által ériük el. A faitaválasztásban tehát erre vi- 

_ 

gyázzunk fökép. ‚Мену disznök 161 hizök, azt а 

tapasztalás mutatia meg legiohhan. A `nagytestíí, 
rövidlábú, göndörszörů legiohbnak tartatik- lilla, 

‚ 

laczok közöl csak azokat alkalmazzuk9 tenyesz 
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tésre, mellyek 16 testalkatuk s gyors növésök 
által iö ivadékot igénylenek, a töhhit vagy ki 
herélve 2 éves korukhan meghizlaliuk, vagy más 
czélra használiuk. A nöstén már egy éves Когд— 
Ьап alkalmas a tenyésztésre s már ekkor megszo 
Кон görgeni. A disznò 16 hétig poczos, melly 
idö eltelte цвёл 6_12-öt malaczozik. Az elöször 
malaczozó Вата! nöstén alatt csak 2_3 malaczot 

hagyunk, hogy a szoptatásnál meg ne erötesse 

magát, тег: még tulaidon teste sincs egészen ki 

feilödve. Malaczozás után ismét 5_-6 hêtre meg _ 

görög s igy évenkint kétszer szaporit a 16 
faita disznö. (А malaczokat 5_6 hétig kell szop 
ni hagyni). A tenyésztésre nem szánt kan és nös 
tén танкетка:` 6_8 hetes korukhan ki kell he 
rélni, mert igy a hizlalásra alkalmasbak. A kant 
csak egy éveskora пьёт kell görgésre használni. 

` 

Elöhh gyönge. Minden kanra 10-12 nöstént 
szâmlálunk. A két éves korában hizlalt disznô 
husa legiohh izü, ekkor legiohhan is hizik. A hiz 
lalásra s_zánt malaczot már elsö évhen is iöl kell 
tartani, hogy teste ióllkifeilödiék, nagyra nöiön, 
s ekkor második esztendöhen rendes hizlalás mel 
lett hámulásig meghizik. A tenyésztésre már nem 

alkalmas igen 5_6 éves kan és nöstén is 'öl meg 
hizik, d: hizlaláisA elött szinte ki kell öket heréltetni. 

Disznönak a növény-_és állati eledel egya 
тёща 16 tâplálék. Növényországhöl megeszi a fü 
чет, gyökeret, magokat, tököt, hurgonyát, mak 
kot; állatországhól a férgeket , 

kukaczokat 
, 

vért 
, 

hust sat. Innét a disznÓ tartözkodásának'ter 
mészetes helye a nedves, pocsolyás, ingoványos 
helyek, vizek, folyök partiai, hol gyökér s férge 
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ket keres', а риЬа földet fólturva; szereti ezenkül 
melegehh nyári idöhen a vizben 

, s sárhani heve 
rést; azért az illy pocsolyás, sáros táiékon 111116 
nesen- iöl llizik. A `tarlô is iö legelö, hol a 16 
fůvön kivül, még sok magot is talál. 

A hizlalás különfélekép törtínik. Makkos er 

dök vidéken 
, öszszel, a makkra haitatnak, itt iöl 

és llamar meghiznak. Az illy hizlalás legolcsöhh 
is. Sörfözés, pálingaégetésnél törköllel, moslék 
kal, saitos maiorokhan savöval sat. hizlaltatnak. 
Közönséges házi tartásnál a konyhamoslékon ki 
vül tököt, hurgonyát, áztatott árpát, kukoriczát 
adunk nekik. Legczélszerůhh a hizlalzist lökkel 

kezdeni, mer-t ettöl helei kitágulnak megerösöd 
nek,- azután fött hurgonyát darával meghintve 
etetni, s ezt vagy шагом árpával vagy kukori 
czával fölváltva. A disznö iohhan hizik, ha töhh 
féle eledelt adunk neki; mert igy étvagya föntar 

tatik-, s ha egész hizlalás alatt ugyanazon eledelt' 

kapia, ráun, nem eszik s igy nem is hizik, Az igy 
hizlalt disznô husa izesehb, zsiria keményebh, 
ikrásahh s drágáhh is 

, 
`mint a pálinka és 5611162 

nak moslékán hizott disznóé. A hizlalás vagy zárt ' 

ólakhan történik, vagy pedig az udvaron szaha 
don s ez utolsö, hol tehetni, a legiohh hizlalás, 
mert а disznö mérsékelt mozgâs mellett mindig 16 
étvágygyal eszik s igy iól hizik, azonkül a 52:1 
mára készitett vizes gödörben kedvére heverhet, s 

ezen heverés a hizást igen elömozditia. 
A nem hizó 

, ugy nevezett magdisznökat té 
len> meleg ölhan kell tartani,~ elegendö alommal 
ellátni, hogy ne fázzanak 

, тег: а hideg nem ked 
vez egészségök és kifeilésöknek; azért lìideg tar 
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tományokhan roszahhúl tenyészik a (1152116 
‚ 

mint 

melegehhekben. 

Disznók betegsôgei. 
А disznôk hetegségei közt elsö helyet foglal 

a pokolvar vagy lépfene, melly kiilönbözö 
alakhan ió elö és pedig elöször mint 

жанровыми метан. 

l 

Természele ugyanaz, mint a szarvasmarhák 
nál (1. ezt). Jelei fóleg: a (1152116 hágyadt, nem 

eszik, nyelvén és száipadlásán fehér hölyag tâ 
mad, melly hamar megfeketül s olly 761162650 
kon mén keresztül, mint a szarvasmarhâknál (1. 
ezt.) G yôg yitás: elöször hánytatöt adunk ne 

ki, t. i.r 20 szemer fehér hunyort, 3 szemer hany 
horköt, savóhan vagy lisztes moslékhan, sha Zóra 
mulva llânyás nem következik, ismételiük azt. A 

nyelvvel ugy hánunk, mint a szarvasmarhak nyelv 
rakiánâl (1. ezt), késöhhen 1 lat kálmosgyököt, 
1 lat fenyömagot 1 font vizben keverünk össze 

, 

s fél nehezék sôsavanyt adunk hozzá 
, перепьет 

2_3 illy adagot. 
Torokgyik. 

Dismôknâl gyakorta a pokolvar mint 101011 
gyik `elö, meleg nyáron a hizò' disznôk közt 
nagy pusztitást tesz. J elei fóleg; а (1152116 nyug` 
tala» .fide @da пёсик, egész testében гениев ‚ 

135115588? тира, nyelvét kilógatia, nagy a iorrô 
151358, fe Ё, nyaka igen шпата, 14:18 а láhokjg 
er, рус ese падут: nehêz, légzeni a legaagyobh 
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megerötetés mellett is alig tud. G yôg yi ша: 
mint’ az elöhhinél, ama különhséggel , hogy hideg 
öntözéseket is hasziiálunk. Azonkl'il a melltáion 
két uinyi széles, és 8_10 u'inyi hosszu ruhács 
kat, mit genyszalagnak nevezünk, huzunk a hör 
alá. Hogy a szalag hamaráhh müköd'ék, terpe 
tinolai és köröshogár keverékkel megkeniük. Вам 
Ьа salitromot vagy puskaport adunk. A forröság 
kisebhedvén, erösitö szereket használunk p. о. 1 lat 

панд/Ас, V2-_1 lat íírmöt forrázunk le l24 öra alatt 

vizzel, s egy lat kámforos pálinkát teszünk hozzá, 
2 Óránkint 2 evÖ kanâlra чают. 

гене: вте 

_ 

A fehér sörte tüneményeihen hasonlö a to 

rokgyikhoz, azon kivétellel 
, hogy a pokolvar itt 

egyes nyakmirigyet támad meg, melly a sörték 
szétállása által ielenkezik. A gyögyitás ugy tör 

ténik, mint az elöhhieknél, csak hogy itt még 
azonfólül a megtámadott mirigyet éles késsel ki 
metszük. 

Ракетка orbáncz vagy sz. Antal the. 

Olly ielekkel iö elö mint a közönséges pokol 
var, egyszersmind a hátsö czomhokon hason 

aprö hôlyagcsák mutatkoznak. G y Ó g y i t a sa 

mint az elöhhieknél. A meggyögyult датам-Ы 
azt итак, hogy nem hiznak meg, és száraz he 

tegségl'e hailandôk. 
Вовой. 

Gyöngy vagy köleskörnak is mondatik. Ez_ 
a disznönak különös hetegsége s ahhan all 

, hogy 
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'a szalonna s_ hushan, különösen a szalonna és hus 
közti rétegekhen gömhölyů, köles, »s horsônagy 
sâgú sárga számlálhatlan csomôk találtatnak. Az 
élö disznönál, kivált a hetegség eleién, nehéz 
ezen betegséget megismerni, mert a disznö 161 
eszik, vig, csak késöhhen lesz bágyadt, szomorú, 
ekkor pofaián mind két felöl és nyakan vizes dag 
'a'van. Szorgosahhan megvizsgálván nyelvét a 

disznönak, alsó felén köles vagy gyöngyalakú 
csomökat пайщик; 320111111! а takhârtyák kékvö 
rösek, a sörte gyönge huzásra is már kiiö. A 

disznötenyésztök azt hizonyitiak, hogy a melly` 
disznö orrmányát gvakorta és erösen dörzsöli a_ 
falhoz ugy hogy vérzik, mellette röfögése tom 

pa, hizonyosan horsökás. A horsóka kifeilésé 
hen mindig továhh teried, a disznô elsoványo 
dik, sokszor vizkörha megy at s elvész. 'Sokszor 
csak a leölt disznönál talaliuk a horsôkát olly eset 

hen is, hol nem is gondoltunk гей. Fönemlitett 
csomökon kivülfölbontott disznönál a szalonna, 
hái, zsir, nagyon puha, a hus hemetszéskor ro 

pog (а csomök А: metszése miatt), megfött húsnál 
а csomók nagyohhak, me'g а füstölt huson is 
észre lehet venni а horsókàkat. Ezen nyavalya 
sokszoi` a nagyon hirtelen hizlalás 

, vagy pálinka 
moslék 

, 
és sörfözö törkölyetetés következmé 

nye. Eleinte a hus nem ártalmas; a hai nagyohh 
fokánâl enni nein- tanácsos. A hai töhhnyire зуб— 
yitlan; némelly tartományokhan azéri; törvény 

rendelete következtéhen az eladö tartozik vissza 
venni a heteg disznòt. 
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Tüdô'genyedés. 
A disznô nagyon köhög, nehezen légzik, 

sárga, büdös geny foly ki száiáböl, elsoványodik. 
VGy ö gyit á sa nehéz. Legtöhhet igér a dárdany 
vagyis piskolcz, üröm, tarnics, angyalfůgyök, kal 

mosgyökfEzen hetegséghen szenvedö disznö husa 

puha, lágy, zsiria, szalonnâia sat. annyira el 

változtak, hogy enni egészségtelen s meg is van 

tiltva. Sok tartományhan a haiért is kezeskedni 
kell az eladónak. 

Körümbajok. 
Gyakran elöiönek a disznóknál, s ugy kell 

velök hánni mint a iuhoknál (1. ezt.) 

KEGSKE. 

Honunk kevés vidéken tartanak kecskét a 

lakosok, de kevés vidék is alkalmas nálunk erre; 
hol azonhan а körülmények kedvezök, а kecske 

leghasznosahh állatoknak egyike. Ennél fogva 
röviden megismertetni a kecskét nem lesz fólösle 

ges. Kecske a kérödzök közé tartozìk , iuhnál va 

lamivel nagyohh, hosszú szöre s alla alatt ször 

csomö van, s igy testileg a iuhtöl nemV sokhan 

különbözik; de annál inkáhh term'észetére nézve, 
mert а iuh szelid, engedelmes; ellenhen a kees 
ke a szahadságot kedv_eli, vig, szeszélyes, paikos, 
állhatlan. ’ 

‘ 

October és december közt legiohh összee 

reszteni a hakkal , 
21 hét után 1_2 gidât ellik, 

ezt 6 hétig kell szopni hagyni s elválasztás utân, 
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ha hakhoz eresztiük azonnal, közönségesen ismét 

elfogadia azt , 5 igy évenkint kétszer ellik. 
Keeske a hegyes, sziklâs táiakot kedveli 5 ép 

e tulaidonért lenne igen hasznos, népef', de ter 

méketlen, hegyes, erdös vidékeinken (Аню, Tu 

röcz, Liptô, Szepes, Marmaros) azt tenyészteni; 
mert eledelt magának a legmagasahh kopár he 

gyeken is talál 
, 

ezekre nagy könnyüséggel mászik, 
bova egyéh házi állatink nem iuthatnak. Az itteni 
kevés 

, 
de iö триб füveklöl különösen iô kövér 

` teiet ad s husa is igen iö izíí lesz. Falevelek, 
gyönge âgak a keeskének kedves nyalánksága. Te 

ie minden körülmény közt zsirosahh,` iohh a leg 
iohh tehénteinél s hegyes vidékeinken 1 _2 111305— 
ke 6 _8 tagból állö családnak elegendö teiet , va 

iat, saitot adna 
, inert 'ö etetés mellet naponként ` 

3_4 itcze iö teiet ad. A magas, hegyes, sziklás 
vidékeken, hol a lég igen gyakran 5 _hirtelen vál 
tozik, hosszú szörei alatt telen aprö, finom, rövid 

pölyhek nönek 
, hogy ezen légváltozást i'ohhan 

elviselhesse.~ Ezen pöhely a leglinomahb selyem 
gyapiunál is drágáhh. Ehhöl készülnek а legdrá 
gâbh kaschemir szövetek s ép ezen tulaidona is 

aiánlia а kecskét hegyes vidékeinkre, hol a iuh 
s egyéh marhatartás nem diszlik. De itt az alàhh 
leirandö nemes kecskékkel kellene kisérletet ten 

ni, `s sikerülés esetéhen ezen szegény vidékeink 
nagy hasznot huzhatnának helöle: Nemesehb kees 
kefaiok: 1-ör Az angorai kecske; szöre 
hosszii, finom 

, puha, fényes , töhhnyire fehér. 
Kis Azsiáhan 1101105, 1101 évenkint kétszer nyiratik, 
SZÖl'e teveszörneve alatt mindenfelé szétküldetik 
s különféle mesteremherek által fóldolgoztatik. 
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2-or Kaschemìr kecske, Tibet és Kaschemir or 

szâgokhan _ Himalaia hegy körůl _ bonos s 

nagy szorgalommal tenyésztetik. Ennek szöre is 
hosszú, finom, selyempuha, és fényes; ez alatt 

pedig a hörön azon igen finom pöhely van, melly 
höl a kaschemir-szövet készül. E pöhely legin 
káhh télen nö, nyáron elvész, azért tavaszszal 
e végre készitett füsükkel kifésültetik. Növését a 

lakosok az által mozditiák elö, hogy télen, midön 
istállöhan tartatik is, naponként töhh örára a 

szabadha eresztetik a kecske. Lapályos vidékeken 
elvész. 

Е nemes fa'ok `hehozatala nagy nyereséget 
igér hegyesehh vidékeinknek. Lapályosahh, ter 

mékenyehh táiakon kecskét tartani nem lehet 
, 

mert mind a legelön, mind pedig istállöhan sze 

szélyessége miatt nehéz vele hánni. A legelön, 
hol engedelmes, s az emherhez simul, mint a 

.a hiv kutya, maid hirtelen elfut, a pásztornak 
ellenáll, ide ода futkos, s örömét látszik ahhan 
találni, ha a pásztort haragra geriesztheti. Le 

gelön nem tart nyáiával , 
1101 ugrál, hol veszeke 

dik egész nap, a pásztor kiáltásait, fenyegetéseit 
fo'l sem veszi. Azonkül étvágyra nézve is nagyon 
szeszélyes, mert maid mohón falia a füvet, maid 
ismét a keserü fak hé'át 

, maid a raitok levö zuzs 

nöt eszi; maid fahimbök és haitások után haihász 
egész nap, maid a száraz 111011 egész napi elede 
le _ hegyes vidékeinken pedig mind ezt folta 
lálná. _f Sok mérges növényt р. 0. helindek, 
maszlag sat. örömmel me eszik s nem árt ne 

ki. .Szinte illy változö szeszelyl'í téli istállôzâsnál. 
.Az eléhe tett eledellel ritkán elégszik meg , тет. 



_138 

ma a legiohh 5261161 111011611 falia, holnap reá sem 

néz, inkáhb az istállöhan levö szalmát, csalitot, 
vagy más marliâk izékét eszi, maid ismét széna 
közöl a kemény kôrôt keresi ki, mivel neki épen 
igy, s nem máskép tetszik. Ezen torkos szeszé 
lyességtöl az által lehet elszoktatni, ha már kis 
korában egyszerre mindig keveset, de 5_6 izhen 
is 

, 
adunk neki enni napiáhan , s addig mást nem , 

mig az eléhe tettet meg nem eszi, de az eledel 
nemét gyakran változtassuk. 

KUTYA. 

A kutya házi állatink között legszükségesehhek 
65 leghasznosahhak közé tartozik; s minden házi 
állatnál inkáhh megérdemli a házi nevezetet; 
mert egy állat sem simul olly hiven az emherhez, 
mint a kutya; s kétségkivül ez volt az elsö állat, 
melly az emberhez ösztönszerüleg szegödött, s 

ennek segedelmével hirta csak az emher а töbhi 
hasznos állatokat batalma alá höditni. Emberhezi 
vonzödása olly hatalmas, hogy most vad kutyát 
sehol sem találni. Szeretettel 

, hálával, s hizalom 
mal simul az emherhez, ióllehet hailandôsága 5 

hivsége sokszor durvasággal, megvetéssel viszo 
noztatik. A kutya ugyanii leghivehh ‘kiséröie a 

gazdának, hon 116261, mezÖn pedig nem csak nyá 
161 örzi, de védi is öt az emherek s állatok éiieli 
rahlások ellen. Vannak példák, hogy egy kutya 
10-12 rahlö ellen diadalmasan védte urát. A 
vadászathan segitöie. INélküle lkevés vad 'öne 
asztalainkra. Némelly táiakon koesit, szánt kell 
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vonnia, mesteremherek mühelyeiben kereket ti 

pornia, лёта! а kutya azemhernek ln'i szolgá 
ia, kiséröie, védö'e. 

Ertelmi tehetsége olly nagy, hogy urának 
minden занёс, minden mozdulatát megérti; em 

lékeze'te olly 16, hogy mit megtanul, el nem fe 
ledi, а leghosszahh utakat ugy megiegyzi ma 

gának, hogy 50-60 mérfóldröl is ugyanaz uton, 
mellyen ment, té'vedés -nélkül vissza tud menni. 

Engedelmessége ura iránt korlátokat nem ismer 
s egészen rahszolgává alázza тазы, s a Еванг 
чёЪЬЪёпёзЬ urânak egy barátsâgos szava, vagy 
simogatása elfeledteti vele, mert hoszút nem 

ismer. Testi tula'donai: szaglása olly ieles, hogy 
_urát nyoma szagáról töhh mértföldre fölkeresi 
4's ezer ember nyomátöl is meg tudia különhöz 

tetni; a vad csapását szagáröl követi; mozdula 
ta élénk, gyors, fáradhatlan, ereie nagy, hátor 

зава rettenhetlen ellenei ellen, ugy hogy a leg 
erösh állatokkal is diadalmasan megmérközik: 
tenyésztésben nagyon szapora, egészsége igen és 
eröss ép,és e két ieles tulaidona az, mi miatt olly 

_ 

kevésre höcsüliük, mert gond nélkül is elég ku 

Суёт]; van. 

Nálunk a heteg kutyát nein orvosoliuk, ha 
nem sorsára hagyiuk, azért fólösleges As hálát 

_lan munka volna a kutyák hetegségéröl érte 
kezni, de haszna miatt hálául követelhetik a hiv 

kutyák, hogy legaláhh emherien hániunk velök. 
Azonkül a tenyésztésnéliszorgalom s fólügyelés 
âltal czéliainkra sokkal alkalmashakat nevelhetünk, 
s igy önhasznunk is parancsolia, hogy a kutyák 
nevelésénél bizonyos szabályokat kövessù'nk. 
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A kutyának ártalmas, 'ha öt a nemi ösztön 
töl visszatartiuk, ez âltal eltunyúl, elhizik, ko 

mor, merges, szeszélyes lesz, rendeltetésének 
roszul felel meg s llamar veszetséghe esik. A nös 
tén 60 _64 napig poczos; 6_8-at kölykezik; 
a kölykek 8 napig vakok. A falusi nép hamis elö 
itélete azt`tartia , hogy ha vak kutyáklioz érünk', 
a köröm megvakul: ez nem igaz. A szoptatö 
kutya alatt legfólehh 3_4 kölyket hagyiunk; a 

töhhit foitsuk vizhe, de ne kinozzuk, mint a 

paikos gyermekek, hanem köyet kössünk nya 
kukra, s ugy vessük abba. A sok kölyök igen 
elgyöngiti az anyát. Az anya kimélése miatt te 

hénteiet tegyünk a kölykök eléhe, hogy ezt ta 

nuliák enni; As igy könnyi'í elválasztani is öket. 
A lânczra szánt hâzörzö kutyát fiatal koráhan 

_ 

szoktassuk a. lánczhoz,.. naponkint 1 _2 Órâig 
lánczra tévén öt, töhbi idöhen pcdig bocsássuk 
szahadon. lgy sokkal 'ohhan megfelelend ren 

deltetêsének, mint` ha csak késöhhen {визита 
lánczra. Legegészségesehh eledel a kutyának a 

bus növényételekkel keverve: erre ugyan nem 

igen ù'gyelünk , mert az asztal, és konyhamaradé 
kot szoktuk neki vetni, de mivel az einher is 
hus és növényételekkel él; hulladék a kntyának 
is természete szerint van. Csonlotmár fiatal ku 

tyáknak is lehet adni. A csont ió táplálék min 
den kutyának, könn yen megemészti azt s általa fo 

gait is tisztitia, azért fonák kimélés, ha szoha ké 

nyes kutyáknak asszonyaik енотов soha sem ad 
nak, félvén, `hogy a fogacskáikat a csontrâgás 
elrontia. Vadászkutyának, mellyet a vadság hi 

zonyos fokán kell tartanunk 
, a hust nyersen ad 

\ 
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iuk. A fiíszeres ételek ártanak a kutyának: in 
nét magyarázhatni, miért vannak az asszonysá 
gok elkényesztetett szoha vagy ölehei annyi nya 
valyânak alávetve. A házkutya vidám, élénk, életé 
nek örülve bátran 'szemhe szál ellenével, szahadon 

_ 

élvezve a szahad lég iÓ téteményit; az ölehecs 
ke ellenhen félénk, lkövér, tunya, egész nap 
meleg vánkoson heverve, 4félig zárt szemekkel al 

чай, а szahad légen tüstént csúzt, tagszaggatást 
kap, végre tunya életének here a sok nyavalya, 
köszvény, ideggyöngeség. 

Veszettség, ebdüh. 

Eredetileg csupán a kutya, farkas, rÓka s 

macskánál feilik ki. Nyavalya alatt sok 113151751 
lasztatik el s ez a ragály fészke. Töhbi állatok 
ra csak a veszett Ша: marása âltal ragad; vagy 
ha veszett állat nyála sehhez 

, vagy a fólhörtöl 
lemeztelenitett testrészhez ér. Ezen ragadös ter 

mészete miatt a legveszélyesehh nyavalyák közé ' 

tartozik; mert a kifeilett veszettség állatnál s em 

hernél gyògyitllatlan. Veszélyességét neveli az 

is, hogy a veszett állat, vagy einher ellenállhat 
lanul mindent megharapni ügyekszik, s- igy a. 

nyavalya néha nagyon hamar teried. A veszett 

ség ieleit és gyögyitását az emhernél höven le 
irtuk az „Egészségs rögtön esetek gyögytanáhan“. 
Gyögyitása az âllatoknál is szinte ama elöadott 

elvek szerint történik. A veszettség kifeilödésé 
nek okai hizonytalanok. 'Nagyon ingerlékeny, ba 

ragos, elkényeztetelt, puhán, szohalégen tartott 

ehek nagyohh hailandósággal hirnak arra, mint 
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а szahad légen tartott, `_természetes körülmények 
közt élö kutyák. Nagy mel'eg, vagy hideg; a me 

leg s hideg hirtelen változása; haragra ingerlés, 
hoszontás, nagy iiedés , 

félelem 
, szomi , éhség ki 

törését okozhatiak, különösen pedig a nemi ösztön 

kielégitésének megtagadása; azért a szahadon élö, 
ezen ösztönt annak ide'éhen szabadon gyakorló 
eheknél ritkáhh a veszettség. 
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