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A közigazgatási hatóságoknál alkalmazandó 
állatorvosok fisikusi vizsgálat módozataira 
 vonatkozó szabályzatok 

1. Közigazgatási főállatorvosi állomásra csak az tart- 
hat igényt, ki az államszolgálati a feljogosító fisicusi vizs- 
gát jó sikerrel letette, és erről bizonyítványt mutathat fel, 
mi czélból: 

2. Budapesten és Kolozsvárt vizsgáló bizottságok 
alakíttatnak, mely bizottságok tagjai a belügy és kereske- 
delmi ministeriumok által egyetértőleg minden évben kü- 
lön kineveztetnek, ezek rendesen Budapesten az országos 
állatorvos mint elnök és két gyakorló állatorvos, Kolozs- 
várt az egyetem állatjárványtan tanára mint elnök és ha- 
sonlag két gyakorló állatorvos. 

3. A vizsgák minden évben tavasz- és őszkor tör- 
ténnek. 

4. Azon állatorvosok, kik ezen vizsgát letenni ki- 
vánják, felszerelt folyamodványaikat a belügyministerium- 
hoz terjesztik be. 

Ezen ministerium megitéli, valjon a folyamodó 
vizsga alá bocsátható-e és kijelöli az időt, mikor vizsgáját 
leteheti. 

5. A minősítés, melyet a vizsgát tevő nyer, kitünően 
alkalmas, alkalmas és nem alkalmas. 

6. A két első minősítésre a vizsgált a vizsgáló bi- 
zottság által a belügyministerium megbizásából bizonyít- 
ványnyal láttatik el, melynek alapján közigazgatási főál- 
latorvosi állomás elnyerhetésére feljogosíttatik. 

Az utolsó minősítvény alapján pályázó elutasíttatik, 
és újabb vizsgára csak fél év elteltével bocsátható; ha ez 
esetben sem felelne meg, további vizsgálatra nem bo- 
csátható. 

A fisicusi állatorvosi vizsga letételére megkiván- 
tatik: 

 
*)Megjegyzéseinket rövid czikkbe foglalva más helyen kö- 

zöljük. Dr. N. 

a) hogy pályázó valamely állatorvosi gyakorlatra 
belföldön feljogosító állatorvosi diplomával ellátva legyen; 

b) hogy legalább egy évig az állatorvosi tanintézet- 
ben mint tansegéd vagy ösztöndijas alkalmazva volt, vagy 
hogy mint gyakorló állatorvos két éven át működött, vagy 
egy évig valamely állami ménes vagy vesztegintézetben, 
a sorhad vagy honvédségnél mint állatorvos szolgált. 

Az állatorvosi gyakorlatnak kimutatása, törvényha- 
tósági joggal felruházott városokban az illető városi, a 
megyékben a megyei főállatorvos által kiállított bizonyít- 
vány által igazoltatik. 

A vizsgálat tárgyai: 
1-ör a gazdasági házi állatok tenyész- és egészségi 

ápolástana, hozzá tartozó törvényismével; 
2-or Törvényszéki állatgyógyászat; 
3-or Állatjárványtan és állatorvosi rendészet. 
Ezen tárgyakról a vizsga irásbeli, szóbeli és gya- 

korlati részre oszlik. 
A két utóbbinál bármely szaktárs jelen lehet. 
Az irásbeli vizsga, mely 12 órai időközben zárt he- 

lyiségben és egy a belügyministerium által kiküldött fel- 
ügyelete alatt történik, áll lehetőleg az állatorvosi gya- 
korlatból merített, a gazdasági hasznos házi állatok egész- 
ségtanára, rendőri vagy törvényszéki esetére vonatkozó 
tárgyból. 

A kérdés a kereskedelmi ministerium állategészség- 
ügyi osztály főnöke által a vizsgáló bizottság részéről össze- 
állított számosb kérdések közül választatik ki, és elzárt 
boritékban a pályázónak kiadatik. 

A vizsgálat gyakorlati része : 
a) egy állatkórodában vagy bonczteremben vitetik 

végbe, ennél a pályázó élő állaton valamely rendőri, vagy 
törvényszéki esetre vonatkozó betegséget vizsgálat alá 
vesz, arról szóbelileg jelentést tesz és az erre vonatkozó 
véleményét sajátkezűleg leirja; 

b) a szabályszerű bonczolást valamely állathullán 
végrehajtja, a bonczjegyzőkönyvet az ennek vezetésével 
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megbizottnak tollba mondja és a bonczolás tényálladekára 
fektetett véleményét sajátkezüleg mellékeli. 

A vizsgálat tárgyát képező élő állatot vagy hullát a 
vizsgáló bizottság elnöke jelöli ki. 

A vizsgálat szóbeli része, melynél a kérdés tevése 
mindkét vizsgáló állatorvost illeti, valamennyi vizsgálati 
tárgyra kiterjed, melynél a pályázótól az állatgyógyászat 
rendőri törvények és rendeletek tüzetes ösmerete köve- 
telendő. 

A vizsga szóbeli és gyakorlati részénél valamennyi 
vizsgáló tagnak jelen kell lenni. 

A pályázónak irásbeli munkálatairól a két vizsgáló 
tag irásbeli indokolt jelentést tesz. 

A megejtett vizsgáról jegyzőkönyv vétetik fel, mely- 
ben a vizsga egyes részeiről, a pályázónak adott kérdések, 
a szóbeli és gyakorlati vizsgák eredménye, az irásbeli 
vizsga felett adott véleményes jelentés és a bizottság ál- 
tal mind a három vizsgálat minőségéről adott végszavazás 
foglaltatik. 

Az igy szerkesztett bizottsági jegyzőkönyv a keres- 
kedelmi ministeriumhoz fölterjesztetik. 

A vizsgálatért pályázó 15 frt dijat fizet, mely összeg 
a három tag között egyenlő arányban megosztatik. 

A szóbeli vizsga tételeit képezhetik : 
a) Állat- és hússzemle és marhavásári rendőrség ; 
b) rüh, — valamennyi házi állatoknál; 
c) borsókakór ; 
d) trichinosis; 
e) tehénhimlő; 
f) állatjárványok átalában: 
g) marhavész; 
h) juh-himlő; 
i) száj- és lábfájás : 
k) vértályog; 
1) tüdővész; 
m) takony- és féregkór; 
n) tenyészbénaság; 
o)  veszettség; 
p) gyepmesteri szabályok. 
Ad a). — Az állat- és hússzemlére vonatkozólag, kü- 

lönösen az élő állatnak és a húsnak mikénti vizsgálata, va- 
lamint az élvezhető és nem élvezhető húsnak ösmertető je- 
lei, azon kórok, melyek a húsnak vagy bizonyos szervek- 
nek élvezhetését eltiltják és az erre vonatkozó állatren- 
dőri szabályok képezik a vizsgálat tárgyát. 

Ad f). — Az általános állatjárványok vizsgálásánál 
különösen az óvintézkedések megkülönböztetése, értelme- 
zése, kiváló tekintettel a vesztegintézetek czélja és beren- 
dezése, az irtó módozatok lényege és különbözősége, va- 
lamint a fertőtlenítő szerek és eljárások alkalmazása ki- 
válólag tekintetbe veendők. 

Ad b, c, d, e, g, — o). Az állatkórokróli vizsga ki- 
terjed a kórtanra, jóslatra, a kórszármazás és tovaterje- 
dés módjára, a behurczolásnak megakadályozására, illető- 

leg a tovaterjedés megakadályozására irányozott rendőri 
intézmények, — marha cataster, — stb. ösmeretére. 

Ad p). — A gyepmesterség vizsgálása kiterjed a 
gyepmesternek kötelmeire és berendezésére állatrendőri 
szempontból. 

Dr. Eisenmayer.*) 
 

Á száj- és körömfájás. 
A „Der Thierfreund" 3-dik száma után közli Szuppiny. 

Dr. Brümmer, 1877. augusztus közepén, egy falka 
fejős tehenet látott, mely herével és olasz perjével beve- 
tett repczetarlón legelt. A repcze 17 nappal előbb lett le- 
aratva. A 25 tehén közől 16-on, a járványos száj- és kö- 
römfájás legfelötlőbb jeleit lehetett látni. A szájüreg 
nyálkahártyája, nevezetesen a nyelven nagyon piros és 
fellazult volt, s az orrüreg nyálkahártyája gyönge hurutot 
árult el. Az orrnyilások szélei részint beszáradt, részint 
friss nyálkával voltak beszennyezve. A szemkötőhártyája 
lobos volt. Közelebbi megvizsgálásnál, több tehén tögyén 
könnyű kiütést lehetett észrevenni, mely a csecsbimbókon 
legszembeötlőbb volt. A körömfájás néhány tehénnél oly 
hevesen lépett fel, hogy csak nehezen keltek föl s feszesen 
és sántítva jártak. 

Brümmernek föltűnt, hogy a járványos száj- és kö- 
römfájást jellegző, világos, sárgás folyadékkal telt hólya- 
gocskákat, a baj egy időszakában sem lehetett látni. Ez, 
valamint ama körülmény, hogy az egész környéken a jár- 
ványos száj- és körömfájás nem uralkodott s kereskedők 
sem látogatták a falkát, elég ok volt arra, hogy Brümmer 
a betegséget ne tekintse a járványos száj- és körömfá- 
jásnak. 

A repczeföld növényzete épen nem volt gyanus. Az 
említett füvek között, említésre méltó mennyiségben csak 
tyúkhurt és közönséges úszögőrt lehetett látni. Itt-ott a 
különféle szirontákfélék néhány példánya tűnt föl. 

Rozsdalepte füveket nem lehetett találni. Brümmer 
ezután a csűrben levő repczére fordítá figyelmét és azt, 
nem csekély meglepetésére oly nagy mértékben találta 
rozsdásnak, hogy hasonlót még soha se látott. A szárak, 
ágak, mellékágak, levelek, hüvelyek — mind be voltak 
lepve gombákkal. Az élődő, Polydesmus exitiosus-nak bi- 
zonyult, mely a repczében rendkivül nagy kárt okozhat. 
A repczetarló megvizsgálásánál kitűnt, hogy a fű, neveze- 
tesen a veres lóhere finomszőrű levelei, e gombának szám- 
talan sporájával vannak behintve, s hogy sok beteg rep- 
czelevél hever szétszórva a földön. 

Miután a tulajdonos elmondta, hogy négy lova, me- 
lyet repcze nyomtatáshoz használt, kisebb-nagyobb mér- 
tékben szájlobban szenvedett és ezért csak lágy eledelt, 
korpát és fiatal herét evett és Brümmernek eszébe jutott, 
hogy Zürn tnr tanulságos és érdekes művében (Ueber die 
 

*) A mult számunkban adott törvényjavaslat közlése beveze- 
tését képező levél alatt a t. Dr. ur neve mint szerzőé, elnézésből 
kimaradt. 
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thierischen und pflanzlichen Schmarotzer sat.) azt olvasta, 
hogy a füvek rozsda-gombái körülmények között olyan 
bajokat okoznak, melyek a járványos száj- és körömfájás- 
hoz hasonlítanak, ugy mi sem volt természetesebb, mint 
az, hogy a baj okát a Polydesmus extiosus-ban keresse, 
kivált miután a kórt nem sikerült más marhákra át- 
ültetni. 

A valódi járványos száj- és körömfájásról, mely oly 
könnyen átragad, tehát nem lehetett szó. A nyelv, orr és 
szemek váladékának microscopicus megvizsgálása még va- 
lószinűbbé tette, hogy a baj oka az említett gomba. A 
lobos nyálkahártyákon számtalan spora volt található, me- 
lyek legnagyobb része csirázásnak indult. 

Brümmer nézetének helyességét, még a következő 
kisérletek is támogatják: 

1. Két 3/4 éves borju szintén megbetegedett,   mi- 
után a repczetarlóra lett hajtva. 

2. Egy szopós borjunál a száj- és orrüreg nyálka- 
hártyájának, valamint a szemek lobja állott be, miután az 
istálló,  melyben el volt helyezve,   a rozsdalepte repcze- 
szalmával lett almozva. Körmei egészségesek maradtak. 

3. Három (3 hónapos) herélt malacznál étvágyta- 
lanság és nyelvlob állott be, mintán 6—10 napon át, rep- 
czeszalmát  adtak  alájuk.   A  csülkök  egészségesek  ma- 
radtak. 

A baj gyógyítása igen egyszerü volt. A tehenek a 
repczetarlóról jó legelőre hajtattak, mely legalább 50 év 
óta, csakis legelőnek volt használva, s itt a baj minden 
további beavatkozás nélkül csakhamar elmult, az étvágy 
helyreállt s a tejelválasztás ismét a rendes mennyiségre 
emelkedett. Néhány tehénnél, a körmök közt kifejlődött 
fekélyeket, 20%-os corbolsavoldattal kellett ismételve 
kimosni. Elővigyázatból pedig valamennyi tehénnek orr- 
és szájüregét mosták ki gyenge carbolsavoldattal. 

Szeptember végén, — e hó elején igen nagy esők 
jártak, — a szarvasmarha minden észrevehető kár nélkül 
járhatott a repczeföldön. Brümmer azt hiszi, hogy idő- 
közben a gombasporák, az eső által a növényekről való- 
szinűleg lemosattak s a repczetövek lágyak és porhanyók 
lettek. 

Észleléseinek nyomán, Brümmer a következő tétele- 
ket hiszi felállíthatóknak: 

1 A Polydesmus exitiosus sporái, a külső levegővel 
érintkezésben álló nyakhártyákban, olyan föltételekre ta- 
lálnak, melyek között csirázhatnak és csiratömlöket, ille- 
tőleg myecliumot bocsáthatnak az alattok fekvő szövetbe, 
miáltal lobot idéznek elő. 

2. A körömhártyát a sporák nem támadhatják meg 
közvetlenül, hanem itt szükséges, hogy sértések által szá- 
mukra előbb alkalmas alap képződjék. A sporák itt csak 
másodlagosan hatnak, a mennyiben a sebeket roszabbít- 
ják. Ez részben a szájüreg nyálkahártyájára nézve is áll. 
Sebes körmöket, nyelvet és sebes orrszéleket mindig le- 
het látni, ha a szarvasmarha több ideig repczetarlón jár. 

3. Valószinű, hogy a sporák finombőrü tögyek hám- 

rétege alá képesek behatolni. Azonban azt is meg kell 
gondolni, hogy a tőgy, nevezetesen a csecsbimbók durva 
fejés és éles repczetövek által nem ritkán megsértetnek, 
miáltal a sporák bujalkodására alkalmas alap képződik. 

4. Ezért a házi állatokat friss repczetarlón még 
akkor sem tanácsos legeltetni, ha a repcze egészséges 
volt, mert az éles repczetövek már maguk is jelentékenyen 
sérthetik a szájüreget és a körmöket. Repczetarlóra az ál- 
latok csak akkor hajtassanak, ha az időjárás behatása 
folytán, a sporák az állatokra nézve már ártalmatlanokká 
és az éles és kemény tövek pedig porhanyokká lettek. 

 
Közlemény a m. k. állatorvosi tanintézet 

belkórodájából. 
Folyó évi április hó 10-ikén egy soroksári lakos egy 

7 éves jól táplált kocsilovat vezetett intézetünkbe azon 
panaszszal, hogy állatja vagy két óra óta igen nyugtalan 
és a kocsi előtt fekszik s hánykolódik. 

A tulajdonoshoz intézett kérdéseimre a következő 
választ nyertem, és pedig: hogy ő az állatot korpa- és 
szecskával keverve etette, s etetés után azonnal befogva, 
Pestre hajtott; utközben eső kezdett esni, mihez még a 
pesti vámnál a sok összegyűlt vidéki kocsi miatt két egész 
óra hosszáig kellett várnia; mely idő alatt lova meg is 
betegedett. 

A fent mondott állatot szemlélvén, arról győződtem 
meg, hogy az csakugyan rendkivüli nyugtalanságot tűntet 
fel; melyet gyakori visszatekintése, a mellső végtagokkal 
kaparása, a hátsókkal pedig a hasa felé kapkodása, ide s 
tova tipegése, többszöri lefekvése, hánykolódása és hirte- 
len felugrása árult el. Az állat egész teste megizzadt, 
mely izadtság egyes helyeken hideg, más helyen pedig 
meleg volt, a szájnyálkahártya száraz, valamivel melegebb 
s tapadós nyákkal födött; étvágya tökéletesen hiányzott, 
a bélsár kiürítése meg volt akadályozva; a húgyletétel 
szabadon történt, a has nagyon felpuffadt, az ütérlökés 
48, légzés 24—26 egy perczben, hőfoka 38.4 C. 

A tulajdonostól nyert Anamnésis és a fent elősorolt 
kórtünetekből itélve, nagyfoku kólikára tettük a kór- 
ismét. 

Ezen szempontból kiindulva czélszerűnek véltük ke- 
serűsób 1 mint hashajtót, kénmájból mint légkötő s kiki- 
ricsfestvényből mint a rostoshártyákra és húgyszervekre 
ható szereket együttesen belsőleg alkalmazni; a végbélbe 
szappanyos-sós allöveteket, a külbőrre pedig csipős bedör- 
zsölést, lecsutakolást és meleg betakarást használtunk; 
mindezen gyógykezelésnek félnapi használása után a be- 
teg nem mutatott semmi javulást, sőt inkább roszabbu- 
lást, minek folytán a nagyfoku hasfájdalom csillapítására 
a hasfal bőre alá Morphiumból injectiót, — belsőleg pe- 
dig mint légkötőt Szalmiaszeszből minden 1/2 órában 2 
grm pr. dosi alkalmaztunk; az egész test lecsutakolását, s 
meleg betakarását, valamint az allövetek használását to- 
vább folytattuk. 
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Minden iparkodásunk daczára a beteg nem javult, 
sőt állapota még mindig roszabbodott, amennyiben az 
idáig elősorolt tünetekbez még szédülések is állottak be, 
miáltal az állat egyszer a jobb, máskor a bal oldalára, egy 
harmadszor előre a fejre hirtelen lerogyott; a szájnyálka- 
hártya ólomszinűre változott át és nagymennyiségű habos 
nyálkával bevont; az állat szájával mintegy levegő után 
kapkodott, mintha az megfullástól tartana; itt tehát to- 
vábbi gyógykezelésről szó sem lehetett; minélfogva az ál- 
lat egészen magára hagyatott, azon hiszemben, hogy ezen 
halálos küzdelmek közt kimúlik; fél óra letelte után pedig 
a szóban lévő betegnél valóságos hányás állott be mely 
alkalommal orrán és száján a megevett szecska és korpa 
jött ki. Ezen tünet alapján — mint tapasztalásból lónál 
már régóta ösmeretes — a halálnak okvetlen bekövetke- 
zését jósoltuk. De ime a természet szinte csodát művelt: 
amennyiben az állat a megtörtént hányás után, egy ideig 
nyugodtan feküdt, a testén az izzadság megszáradt, a kül- 
bőr hőfoka egyenletessé vált; azután felkelvén, körülbelűl 
egy óra hosszáig kábult arczkifejezéssel állott, mire na- 
gyobb mennyiségű bélsárkiürítés következett be, az érlö- 
kés 56-ra, a légzése 20-ra ment egy perczben, a végbél- 
ben megmért hőfoka pedig 38.9 C. volt. Az állat kábult- 
sága miatt, csak további felügyelet alatt hagyatott, mint- 
egy 7—8 órán át. Ezen idő múltával az állat kezdett szé- 
nát enni; az érlökése 40—44, légzése 14—16 közt válta- 
kozott egy perczben, hőfoka pedig 37.2 C. volt. 

Másnap reggel abrakoláskor zab után, melyből fél 
adagot jóizűen elis fogyasztott, nyerített az állat s har- 
madnap délelőtt a tulajdonos kérésére kórodánkból mint 
egészséges kiadatott. 

Ezen kólika esetnél a legérdekesebb az, hogy a ne- 
vezett ló előrement nagy foku szédülések s többszörös 
összerogyás után egyszerre a gyomorbennékét kihányta: 
ezen jelenség a kólikában szenvedő lovaknál Dr. Zlamál, 
Dr. Röll és Dr. Bollinger az állat-belgyógyászatban leg- 
tekintélyesebb szerzők állítása szerint, csakis rövid idővel 
a halál előtt szokott előfordulni. — Ez esetben az állat 
hányás után nem hullott el, hanem mint fentebb említők, 
minden gyógykezelés nélkül egészségét ismét rövid idő 
alatt visszanyerte. 

Mi a hányás előidéző okait illeti, az nézetem szerint 
csakis a gyomornak túlságos felfúvódása folytán következ- 
hetett be; amennyiben ezen lónál a gyomornak falai, a 
benne visszamaradott emésztetlen s erjedésbe átment táp- 
anyagok, s a belőle fejlődő nagy mennyiségű gázok által 
olyannyira kitágultak, hogy az ideg-ágaknak eltompulása 
következtében meglazultak, sőt rövid időre megbénultak, 
— tehát gyomorhűdés állott volt be ; mivel pedig a belek 
szintén visszamaradt tápanyaggal és gázokkal telve vol- 
tak, ennélfogva a gyomor bénulásakor beállott kiürítése 
a bennéknek nem a beleken, hanem csakis a bárzsingon 
át, a száj- és orrüregen keresztül történhetett; mihez még 
gyakori szédülés által beállott hirtelen lerogyás is mecha- 
nice hozzájárulhatott. 

A szóban lévő betegnél észlelt nagy foku szédülések 
és hirtelen lerogyások, csakis a gyomor és belek véredé- 
nyeinek összeszűkülése, valamint a környi részek kisebb- 
nagyobb véredényeire a túlságos felfúvódás folytán gya- 
korolt nyomása által létrejött vérkeringési akadályban 
találják magyarázatukat. 

A gyógyszerekre, melyeket a fent leirt betegnél al- 
kalmaztunk — visszatérve, még azon megjegyzésemnek 
ókajtok kifejezést adni: miszerint a hányás elősegítésére 
igen valószinű, hogy a belsőleg alkalmazott szalamiaszesz 
is járult hozzá: a mennyiben a szalamiaszesz mint alj, a 
gyomorban talált savakkal vegyileg összekötődik, mely ve- 
gyi folyam alatt, a gyomorból különféle gázok kénytele- 
nek eltávolódni; mely gázok maguknak utat nyitva feszü- 
lésük által, ez alkalommal a többi gyomorbennék is ki- 
ürülhetett. Intézetünkben, valamint künn a gyakorlatban 
sokszor győződtem meg arról, hogy ily betegségi esetben 
lónál, de különösen a szarvasmarhánál, a szalamiaszesz- 
nek belsőleg alkalmazása után, a gyomor és belekben lévő 
gázok rövid idő mulva feltünően távolodtak el, és pedig a 
lónál rendesen a végbélen át — csak egy kólika betegem 
volt még a fent említettem kivűl, melynél szintén belső- 
leg szalamiaszeszt alkalmazván, hányás állott be és mely 
szintén meggyógyult; — ellenben a szarvasmarhánál a 
gázoknak legnagyobb része a bárzsingon át, de a végbé- 
len keresztül is szokott eltávolódni; ezen ellentét a szó- 
ban lévő kórnak fészkében találja természetes magyará- 
zatát ; a mennyiben tudjuk, hogy a lónál a gázok legna- 
gyobb része többnyire a belekben létezik, holott a szar- 
vasmarhánál majdnem kivétel nélkül a bendőben szoktak 
összegyűlni. 

Magától értetődik,  hogy a szalamiaszesznek belső 
alkalmazása mellett a gyomor vagy belekben lévő s erje- 
  désbe átment anyagok eltávolítására, közép sóféléket vagy 
egyéb hashajtó szereket szükséges még beadni. 

Függelékül czélszerűnek vélem még a beteg házi ál- 
latokon a test hőfokának ujabbi időben divattá vált mé- 
réséről, észrevételeimet ez alkalommal t. olvasóinkkal 
közölni. 

A mult évi márczius hó 1-én a „Veter." 5. sz. 36. 
old. leiratott egészséges házi állataink rendes hőfokának 
megmérési módja; megjegyeztetvén egyuttal, a különféle 
befolyások melyek képesek a testi hőfokot felemelni vagy 
lejebb szállítani; igy p. o. felsoroltatott: 

az életkor befolyása 
az ivar „ 
a napszak  „ 
az evés „ 
az ivás „ 
a légköri hőmérsék befolyása 
a mozgás „ 
a nyirás „ 
a vérbocsátás „ 
a test tápláltsága „ 

Mindezen befolyásokon kivül az intézeti belkórodán 
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lovaknál tett gyakrabbi hőmérési kisérletek alapján azon 
meggyőződésre jutottunk, miszerint lovaknál a testi hő- 
fokmérése előtt még a bélsár kiürítési idejét is tekintetbe 
kell vennünk. 

Ezen állításomnak igazolására egy egyszerű próbát 
ajánlhatok minden érdekelt félnek a hőmérővel lónál meg- 
tenni, és pedig: először mérje meg akár egészséges akár 
beteg lónál a hőfokot a bélsárkiürítés előtt, azután mérje 
ismét a belsárkiürítés után azonnal; akkor mindenki meg 
fog győződni arról, hogy az utóbbi méréskor 1.5—2° C.-al, 
sőt ha szecskát evett a ló, akkor még 2.5°-al C. több mele- 
get mutat az előbbi mérésnél. 

Hogy minek tulajdoníthatjuk ezen gyors hőfok emel- 
kedést és leszállást, azt ugy hiszem alig szükséges ma- 
gyaráznom ; mert magától értetik, hogy a végbél az ex- 
crementumok kiürítésekor — kivált ha az sok szecskával 
vagy más olynemü anyagokkal van keverve — meglehetős 
mérvben izgattatik. 

Hogy házi állatainknál a hőfok mérése alkalmával 
— mely a kórisme megállapítására igen szükséges és fon- 
tos — ilyen eltérések által, a t. pályatársak tévutra ne 
vezettessenek, hasznosnak tartottam az erre vonatkozó 
vizsgálati elővigyázatot figyelembe vétel végett közzé tenni. 
 Schwenszky. 

 
Némely megjegyzés az állatorvosi fisikusi 

vizsgálat szabályzatát illetőleg. 
Ámbárhogy már a törvényjavaslat (1. a megelőző 

számot) közlésének alkalmával az egyes czikkeknél azon- 
nal saját szerény megjegyzéseimnek megtételére is alkal- 
mat vettem magamnak, — mégis, mielőtt a fenti czimhez 
szándékoltam észrevételeket feljegyezném, — őszinte kö- 
szönetet óhajtok mondani az igen tisztelt kartárs urnak 
már csak ama megörvendeztetésért is, melyet okozott 
egyrészt az, hogy őt ama javaslatnak közrebocsátásával 
azok soraiba lépni látjuk, kik az állatorvosok ügyéért fá- 
radozni nem vonakodnak, — köszönetet mondani másrészt 
azért, hogy alkalmat nyújtott oly fontos tárgyban a szak- 
vélemények nyilvánítására. Ezen köszönetet azon meggyő- 
ződéssel mondom, hogy abban vélem a szaktársak mind- 
nyájan egyetértenek. 

A főállatorvosok részére előirandó fisicusi vizsgála- 
tot illetőleg mindenek előtt azon átalános megjegyzést 
vagyok kénytelen tenni, mely szerént a javaslatba hozott 
szabályzatok alkalmazhatására vagy még egy átmeneti 
szabályzatot kellene alkotni, vagy pedig a szóban levő sza- 
bályzatot válik szükségessé talán oly irányba módosítani, 
mint azt alább javaslandó vagyok. 

Azt, hogy két vizsgáló bizottság alakíttassék, t. i. 
egy Budapesten, egy pedig Kolozsvártt, helyeselni kell, 
mert az által csak könnyebbíttetik ama vizsgálatok által 
elérendő minősítvényhez hozzájutni. Nem értjük azonban 
azt, mi ugyancsak a 2. pontban mondva van, hogy t. i. 
ama bizottság tagjai minden évben külön kinevezendők; 

s elnökül mégis határozottan Budapesten az országos ál- 
latorvos, Kolozsvártt az egyetemen az állatjárványtan ta- 
nára van kijelölve; ezeken kivül két tag bármely gyakorló 
állatorvos lenne. 

Már most, eltekintve attól, hogy egy idő óta u. n. 
országos állatorvosunk nincs, s hogy ilyennek mielőbbi ki- 
nevezéséről a törvényjavaslatban szó sem tétetik, — kérd- 
jük mért épen Budapesten az orsz. állatorvos legyen el- 
nöke egy oly lényeges vizsgáló bizottságnak, holott ezen 
feladatra Kolozsvárra vonatkozólag az egyetemi tanári kar 
egy tagja volna hivatva ? Tekintettel pedig a vizsgálat tár- 
gyaira határozott véleményünk az, hogy valamint Kolozs- 
vártt oly egyén kezébe tétetnék ama hivatal, ki hivatása 
s állásánál fogva folyton a tudományok szinvonalán ha- 
ladni kénytelen: ugy tétessék az Budapesten is ugyancsak 
az állatorvosi tanintézeten a járványtan s rendészet taná- 
rának, nem pedig oly egyénnek kezébe, ki hivatalánál 
fogva, valamennyi, a vizsgálat keretébe foglalt tárgyban a 
tudomány haladásával lépést tartani alig lesz képes, s a 
ki vajmi gyakran — épen hivatalos teendői által elfog- 
lalva — nem fog megjelenhetni az illető vizsgálatra. S ha 
a vizsgálat gyakorlati részének a) pontját vesszük tekin- 
tetbe, ez magában is elkerülhetlenné teszi azt, hogy — 
véleményem szerént — épen az említettem tanár legyen a 
vizsgáló bizottságnak elnöke, mert ez mint ilyen foglalko- 
zik és ösmeri legalább az állatorvosi tanintézeten épen lé- 
tező betegeket s illetőleg hullát; más nyilvános állatkó- 
roda pedig tudtunkkal nincs is; s ha volna is, és ha a 
magán kórodákat (pl. a közúti vaspálya társaságét) le- 
hetne is igénybe venni e czélra, a mi ugyan vajmi alkal- 
matlan lenne ugy a vizsgálók, mint a vizsgálandóra is, — 
követelhető-e az orsz. állatorvostól, mint a bizottság elnö- 
kétől, hogy beteget vagy hullát jelöljön ki, hogy a kapott 
feleletet érdemlegesen megtudja birálni, ha talán esetleg 
ideje sem volt önmagának is arról tájékozást szerezni? 
Mindezen viszonyok az említettük tanárnál elesnének. 

A vizsgáló bizottság másik két tagjára vonatkozólag 
arra nem volna kifogásunk, hogy az két gyakorló állator- 
vos legyen. 

A 2. ponthoz kiegészítésül tán nem volna felesleges 
oda iktatni: „A vizsgáló bizottság felruháztatik a joggal 
az illető minősítés megjelelésével ellátott bizonyítványo- 
kat kiállítani. 

Eme bizonyítványokat meghatározott minta szerént 
nyomatni leendne szükséges, melyeket csak ki kellene 
tölteni. 

A vizsgálathoz bocsátásért való folyamodásoknak a 
belügyministeriumhoz leendő benyújtására vonatkozólag, 
tán czélszerűbb lenne ezt azon osztályhoz utasítani, mely 
a kérdések meghatározását is teljesíti. 

A 6. pontot, fenebbi megjegyzés alapján, igy kellene 
módosítani: „ . . . . a ministerium által adott jogánál 
fogva" stb. 

Arra, hogy valaki a fisikusi vizsgálat letehetéséért 
folyamodhassék, részünkről tökéletesen czéltalan feltétel- 
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nek tekintjük azt, mely szerént az illető folyamodó: leg- 
alább egy évig az állatorvosi tanintézeten mint tanárse- 
géd vagy (plane) ösztöndijas alkalmazva volt légyen; mert 
amaz állomások csak egy bizonyos irányban nyújtanak 
bővebb kiképezhetésre alkalmat, a tanszék szerént, mely- 
hez csatolvák; s a melyek annyira elfoglalják az illetőt, 
hogy alig marad egyéb iránybeli foglalkozásra ideje; ösz- 
töndijasról még inkább áll ez. Hanem e feltételt oda mó- 
dosítanók, hogy: legalább két évet és pedig egyiket vala- 
mely elméleti, a másikat pedig múlhatlanúl valamely gya- 
korlati tanszak mellett lett légyen alkalmazva; hasonló- 
képen az ösztöndíjasokat illetőleg. 

A vizsgálat irásbeli részéről szólva, azon kérdést 
koczkáztatjuk, miért tűzze ki az állategészségügyi osztály 
főnöke a kiadandó thesist? mért nem azon hivatalnok, ki 
— mint fönebb mondva van — a belügyministerium meg- 
bizottjaként volna jelen az irásbeli vizsgálatnál ? s meg- 
fordítva, mért nem az állategészségügyi osztályból küldet- 
nék megbizottúl egy hivatalnok. Véleményem szerént sok- 
kal egyszerűbb volna, ha a vizsgáló bizottság fogalmazná 
a kérdéseket, melyek közől a vizsgálandó egy tételt a mi- 
nisteriumi megbizott jelenlétében kihúzván, azonnal annak 
kidolgozásához foghatna. 

Továbbá, ha már a vizsgálat eredményéről szóló 
jegyzőkönyv is a keresk. ministeriumhoz terjesztendő 
fel, mért nem öszpontosíttatnék minden a fisicusi vizsgálat 
körüli teendő ezen ministerium illető osztályán ? 

Még arra, hogy a szóbeli vizsgálatnál a kérdések fel- 
tevése a két gyakorló állatorvost illeti, azon megjegyzést 
kell koczkáztatnom, mely szerént igen kivánatos, hogy a 
vizsgáló egyének legalább is azon állásban, hivatalban le- 
gyenek, melyre a pályázó a képesítést elnyerni óhajtja; 
mert nézetünk szerint csak akkor fogják az alkalmas kér- 
déseket tehetni s a nyert feleletekből az illető képzettsé- 
gét helyesen megitélhetni. 

Ezek volnának főbb vonásokban, melyeket megje- 
gyezni kivántam, s támaszkodva beküldő kartárs urnak 
felszólítására, a fenebbiekkel az idevágó eszmék kicserélé- 
sét megindítám s soraimat azon óhajjal végzem, vajha 
karállásunkat illető, még eddig csak jámbor óhajtások — 
valósúlása elvégre bekövetkeznék! 

Dr. Nádaskay. 

Kisebb közlemények. 
A Bórsav, annak élettani hatása és gyógytani alkalmazása. 

Semmer E. közleménye alapján. 
A fentnevezett tanár azon kisérletek eredményét 

közli röviden, melyeket Neumann J. Mag. a dorpati állat- 
orvosi intézeten véghez vitt a Bórsavval, s igy szól: 

„Ámbár a fertőzés ellenes szerek száma elég nagy s 
az még folyton növekszik, — a legtöbbje mégis a köve- 
telményeknek nem egészen felel meg. 

„A leggyakrabban alkalmazott fertőzés ellenes sze- 
rek: a Chlor és összeköttetései, a Jod, Brom, az ásvány- 

savak és alkaliák és számos sóik, mint a Kali hyperman- 
ganicum, a kénsavas sók; továbbá a a Sublimatum, a 
a mireny, a Carbolsav, a Salicylsav, Thymol, Benzoesav, 
Fahéjsav, Tannin, Chinin, az Eucalypsol, az Alkohol, 
Aether, Chloroform, Chloralhydrat, könenyfőléleg, a me- 
leg, hideg stb. — Ezeknek legtöbbje azonban nagy ada- 
gokban és töményen alkalmazva igen zavaró mellékhatás- 
sal bir. 

Ujabb időben legelőször néhány svéd szerző, mint 
Nyström, Gahn, Sundevall útalt a Bórsavnak antiseptikus 
hatására. 

Buchholz kisérletei szerént 0.75 arányos Bórsavol- 
dat a bakteriumok fejlődését gátolja. 

Lister a Bórsavat mint fertőzés ellenes sebkötőszert 
sikerrel használta, s azt lobosodás, Eczema s viszketeg 
ellen alkalmazta. 

Cane fris sebeket és idült czombfekélyeket Bórsav- 
oldattal sikeresen gyógykezelt s elismeri, hogy az élődiek- 
okozta bőrbajok ellen hasznos. 

Wertheimer a Bórsavat garatbeli diphtaeritis ellen, 
Mayer, Renk és Seiz bujakóros bántalmak, takár és sebek 
ellen ajánlja. — Cyon egy Bórsavas sót (Sel de conserve) 
ragályos betegségek ellen óvszerül ajánl. 

A nevezett szerzők legtöbbje a Bórsavat csak fertő- 
zés ellenes hatására vizsgálta, élettani hatását illető köze- 
lebbi adatok azonban még hiányoznak. Ez indított a kö- 
vetkező kisérletekre. 

A kisérletek első sora kutyákon tétetett. Ezek közől 
a legérdekesebbeket adjuk. 

Egy 14 és fél klo súlyú kutyának belsőleg adott 
0.18—0.24 grm Bórsav látható hatást nem hozott elő. 
Húsban adott 4 grmnyi Bórsav a hőmérséket 2 óra alatt 
38.7-ről 38.4°-ra ejté le. 8 grm után 38.6-ről 38.4°-ra s 
12 grm után 38.70-ról 37.7°-ra sülyedt a hő s egy óra alatt 
hányás állott be.—Ugyanazon kutyánál 12 grmnyi adag 
a végbélen át adva hatálytalan maradt. 

15 grmnyi adag a szájon át adva a hőmérsék sülye- 
dését 38.8°-ról 37.2°-ra okozta s 7 percz múlva hányás 
következett be. 

Bőr alá fecskendezve 2 grm 2%-os oldatban a hő- 
mérséket 0.2-tel csökkenté, 2.24 grm pedig szintén 2% 
oldatban 5 tized fokkal sülyeszté. 

4 grmnyi adag 3%-os oldatban bőr alá fecskendezve 
hányást idézett elő, s a hőmérsék 0.6-el esett (38.6-ről 
37%-re). 

A Bórsavnak 15 grmnyi mennyisége 2%-os oldat- 
ban a V. jugularisba bevive hányást okozott, s a hőmérsék 
38.6-ről 36.7°-ra csökkent. 

A következő napon kiirtott ezen állatnál a bélhu- 
zami nyákhártya veressége, duzzadtsága és fellazulása, a 
bolyhok vérbősége, finom szemcsés beszüremkedettsége s 
felhámjuk részben levált volta, — de egyéb változás nem 
találtatott. 

Egy 9 klo súlyú ebnek 4 grmnyi Bórsav 2%-os ol- 
datban a hasürbe lett befecskendezve; mire két óra múlva 
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a hő 39.1-ról 37°-ra apadt és hányás állott be. — Ugyan- 
ezen kutyának (3-ad napon) 5.5 grmnyi 5%-os oldatban 
a mellkasába lett befecskendezve. A hőmérsék elejénte 
másfél óra alatt 39.6-ről 37.7°-ra apadt; de aztán lassan 
40.1°-ra emelkedett; azonban következő napon ismét ren- 
des vala. 

8 grmnyi Bórsav 4%-os oldata a hasürbe fecs- 
kendve hányást és hasmenést idézett elő; a hőmérsék 
40.1°-ra emelkedett, következő napon ugyanazon kutyának 
még 6 grmnyi vitetett hasürébe, mire a hányás és has- 
menés sulyosbodott, a hőmérsék 36.8-re sülyedt s az ál- 
lat elhullott. — Bonczolásánál a hasürben véres izzad- 
mány, a hashártya, a bélfodor, a csaplesz, a belek és a 
hugyhólyag erősen véresek, lobosodottak ; a bélnyákhártya 
lazult duzzadt. 

Egy 7.2 klo súlyú kutyának, — melynél előző na- 
pon 2—2 grm beadására hányás állott volt be, — 12 grm 
2%-os oldatban a hasürbe fecskendeztetvén, — annak 
hőmérséke 24 óra alatt 38.6-ről 31.3°-ra esett s az állat 
elhullott. — Hasürében semmi folyadék sem találtatott; 
a hashártya rendes, a bélynyákhártya veresedett, duz- 
zadt ; az agy vérbő s az agy-gyomorcsok savós folyadék- 
kal telvék. 

Ezen kisérletekből kitűnik, hogy mintegy 15 klo súlyú 
kutyáknak 5—6 grmnyi Bórsavat minden hátrány nélkűl 
lehet adni, s e mellett a hőmérsék tetemesen apad. Na- 
gyobb adagok hányást és hasmenést okoznak, szintén hő- 
csökkenés mellett. Szintugy lehet 4 grmnyi menyiségig 
3%-os oldatban a has akár a mellürbe fecskendeni, anél- 
kül, hogy ama szervek lobja ideztetnék elő. 5%-os oldat 
azonban hashártyalobot okoz. Nagy adagok (10 grm s több) 
az ideg- és izomrendszer megtámadása folytán (hüdés) 
halált okoznak. 

További kisérletek tengeri nyúlakon tétettek : 
Az első ilyen kisérleti állat, 600 grm súlyú, először 

0.6 grm Bórsavat kapott beadva, mire hőmérséke egy 
óra alatt 39.8-ról 39.3°-ra apadt; következő napon 0.9 
grmnyi adag folytán a hő 2 óra alatt 39.5-ről 37.4°-ra 
szállt le. 3 nap múlva ugyanazon állatnak 1.5 grmnyit adva 
be, hőmérséke 2 óra alatt 39.6-ről 37.5-re esett s aztán 
lassankint 40.3°-ra emelkedett volt; s az állat a következő 
éjjel elhullott. Bonczoltatván, a gyomor és bélnyákhártya 
erősen veres, duzzadt, lazúlt, lobos. 

Egy másik tengeri nyúlnál, (887 grm súlyú) 0.3 grm 
Bórsav 2%-os oldata bőr ala fecskendve, fél óra alatt l.3° 
hőcsökkenést, — a következő napon 0.4 gramnyinak ha- 
sonló oldata szintén subcutan, két óra alatt másfél foknyi 
hőcsökkenést okozott; ismét a következő napon fél grmnyi 
adag hasonló oldatára a hő másfél óra alatt 39.4°-ról 
37.8°-ra esett. 

Ugyanazon nyúlnak másnap 1.24 grmnyi Bórsav 
4% oldata beadatván, l.2°-nyi hősülyedés állott be. De 
3 nap múlva 2.48 grmnyi adag beadására előbb a hő 2 
óra alatt 39.6-ről 36.3-re esett, aztán 41.4°-ra felszállt s 

az állat elhullott.  A bonczolás gyomor- és béllobot mu- 
tatott. 

Másik két nyúlnál a Bórsav 1 grmnyi mennyiségé- 
nek 3 százalékos oldata a hasürbe, s 0.6 grm 2%-os ol- 
data a mellürbe fecskendeztetett. Az elsőnél 7 óra alatt 
3.5°-nyi hőcsökkenés, hasmenés, gyengeség, hüdési tüne- 
tek állottak be s a következő éjjel elhullott; a bonczolás 
semmi változást sem mutatott, a folyadék tökéletesen fel 
volt szívódva. A halál az idegrendszer útján állott be. A 
másodiknál 5 óra alatt ugyanoly hőcsökkenés és hasmenés 
állott be. Következő napon ezen állat egészen megmosa- 
tott tömény Bórsavoldattal s a hőmérsék nehány tized 
fokkal apadt, de a bőr nem volt megtámadva. 

Egy 880 grm súlyú nyúl 3 grmnyinak beadása után 
2 óra alatt 2.5°-nyi hőcsökkenést (39.4—36.9°) s aztán 
hőemelkedést 42°-ra mutatva el is hullott. A bonczolás 
gyomor és béllobot tűntetett ki. 

Kitűnik tehát, hogy kifejlődött tengeri nyúlaknak 
lehet 1 grmnyi Bórsavat hátrány nélkül beadni, s a mel- 
lett a hő nehány fokkal apad. Nagyobb adagok gyomor- s 
béllobot okoznak. A mell- és hasürbe fecskendezve 0.6 
grm 2 százalékos oldata nehány foknyi hőcsökkenést okoz. 
De egy grmnyinak 3%-os oldata befecskendezve az állatot 
nagy hőcsökkenés közben megöli. Dr. Nádaskay. 

(Folytatása következik) 
 

K ü l ö n f é l é k .  
Tarló sömör sz. marhánál. Grosswendt ker. á. o. egy 

jószágbérlő nyolcz drb. tehenén észlelte a tarló sömört 
(Herpes tonsurans) a Trichophyton-gomba által okozott 
bőrküteget, mely ugy emberen, mint háziállatainkon is 
előfordúl, s állatról-állatra valamint emberre is átültet- 
hető; a mi gyakran elő is fordúl. 

Jelenségei: kicsiny kerekded, szőrtelen vagy csak 
részben szőrös, élesen határolt, 5—40 mm. átméretű fol- 
tok képződnek. Ezen megtámadott helyeken szürkefehér, 
asbesthszerű pikkelyek ülnek, idültebb eseteknél tésztás 
sárgabarna, bőrszerű kéreg ; a szőrök mintegy letörvék 
s mindig elég erős viszketés van jelen. Creosot tinkturá- 
val tett kétszeri bedörzsölés elegendő volt arra, hogy ez 
esetekben a küteg teljesen elnyomassék. —y. 

(Zündel: der Gesundh. d. Hausth.) 
Bélféreg kólika lónál. Stang közli, hogy egy roszúl táp- 

lált ló gyakran szenvedett kólikában; ürülékében csak rit- 
kán volt bélféreg látható. Egy alkalommal Aloe-labdacsot 
Szarvas-szarvolajjal együttesen adott be a lónak, mire nagy 
mennyiségű orsóféreg gomolyokba keverődve távolodott el 
s az állat azontúl nem mutatott többé kólikatüneteket.  —y 

Értesités a keleti marhavész állásáról s egyéb ragályos és 
járványos állati betegségekről, julius hó 15-től bezárólag julius 
hó 22-ig. 

1. Magyarország. 
2. Horvát-Szlavonország és a horvát-szlavon katonai 

határőrvidék területe vészmentes. 
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3. A fiumei tengerészeti hatóságnak távirati értesi- 
tése szerint Fiuméban és vidékén az állategészségi állapot 
teljesen kielégitő. 

A magyarországi hasznos háziállatok közt uralgó 
ragályos és járványos betegségek rovatos kimutatása: 

Megye Község 
Az állatok faja 
és darabjainak 

száma 

A kór 
megnevezése 

Elhullott 
vagy 

gyogykezel-
tetik 

Szemlak 4 db ló rühkór gyógyk
M.-Pécska 4 „ sz. marha lépfene elhullott
Kis-Halmágy 2 „  „  „ „
Uj-Fazekas V. 23  sertés „ „

Arad 

Ó-Fazekas Vd 53 53 „  „  „ „
Tyapessó 17 „ ló rühkór gyógyk.Árva 
Namesztó 16 „  „  „ „

Bács-Bodrog Ó-Kanizsa 1„  „  takonykór kiirtatott
Hosszuhetény 80 „ sertés lépfene elhullott
Baán 1 „ sz.marha „ „

Baranya 

Sumony 6 „  „  „ „
Orosháza 2 „ l ó  takonykór kiirtatottBékés 
B.-Csaba 1 „  „  „ „
Bontó 1 „ sz. marha lépfene elhullott
Bojt 14 „  „  „ „

Bihar 

„ 5 „  „  „ gyógyk.
Borsod Palkonya 78 „ sertés „ elhullott

Brassó város 1 „ bivaly „ „
„ 1 „ ló takonykór kiirtatott

Tatang 3  „  „  „ „

Brassó 

Prázsmár 2 „  „  „ „
Fehér Kápolnásnyék 1 „  „  „ „

Debreczen 1 „  „  „ „Hajdú 
H.-Böszörm. 1 „  „  lépfene elhullott
Atkár 3 „ sz marha „ gyógyk
Szajla 1  „  s e r tés „ elhullott
Szék 35 „  „  „ „

Heves 

Terpes 35„  „  „ „
Kemencze 30 „  „  „ „Hont 
Drégely-Pal. 1 „ sz.marha „ „
Piski 21  „  se r tés  „ „
Alpestes 26 „  „  „„ gyógyk.

Hunyad 

„ 6 „  „  „ elhullott
Jász-N.-Kun Jász-Mihályt 80 „  „  „ „

Turkeve 2 „ sz.marha „ „Szolnok 
Kenderes 1 „  „  „ „

Kolozs Felső-Szovát 1  „ ló  takonykór kiirtatott
Mosón Szent-Miklós 1 „ sz.marha lépfene elhullott

Nagy-Sink 71 „ juh körömfájás gyógyk.
Nethus 1 „ sz.marha lépfene elhullott
Magáré 15 „ sertés „ „

Nagy-Küküllő 

„ 7 bivaly „ „
Nyitra Dubnitza 1 „ sz.marha „ „
Pest - Pilis - Budapest főv. 3 „ ló takonykór kiirtatott
Solt-Kis-Kun „ 1 „ sz.marha tüdővész „

Malaczka 1 „  „  lépfene elhullott
Kislévárd 2 „  „  „ „
Farkashida 1 „  „  „ „
Dretekő 3 „  „  Tüdővész gyógyk.
Szt.-Miklós 1 „  „  „ elhullott
Malaczka 1„  „  „ „

„ 2 „  „  „ gyógyk.

Pozsony 

Nádszeg 1 „  „  lépfene elhullott
Kismárton 1 „ ló takonykór kiirtatottSopron 
Földszigeti p. 1 „ sz marha lépfene elhullott

Szilágy Erked 1 „ bivaly „ „
Uj-Karánseb. 5 „ sz.marha „ „Szörény 
„Karánsebes 3 „    „ „ gyógyk.

T.-Aranyos Harasztos 16 „  „  „ gyógyk.
Rutka-Helmec 1  „ l ó  " takonykór Ung 
Jenke 1 „ sz.marha lépfene elhullott

Veszprém Osi 1 „ ló takonykór kiirtatott
Zala Kursanecz 3 „ sz.marha lépfene elhullott 

Jegyzet. I. A ragályos és járványos állati betegségekre vonat- 
kozólag az 1859. évi 32592. sz. belügyministeri szabályrendelet meg- 
felelő §§-ai alkalmaztatnak. 

II. A keleti marhavész kivételével azon ragályos és járványos 
betegségek, a melyek a mult heti kimutatásban benfoglaltattak és 
ezen értesitésben elő nem fordulnak, megszünteknek tekintendők. 

4. Az osztrák tartományokban megszünt a marha- 
vész: Galicziában Tynice községben és a skalai veszteg- 
intézetben; Dalmácziában pedig Postranje községben. Az 
osztrák tartományok területe tehát ez idő szerint teljesen 
vészmentes. 
19127. sz.  A földmivelés-, ipar és kereskedelemügyi m. kir. 
 ministerium állategészségrendőri osztálya. 

Némely állatok életkora. Lennox William lordnak Lon- 
donban nemrég megjelent egy munkájában némely álla- 
toknak legmagasabb életkorukról következő adatok van- 
nak feljegyezve. A medve ritkán él 20 éven felül, kutya is 
csak mintegy 20 évet érhet, hasonlóképen a farkas; róka 
14—16 évet él. Az oroszlán 70 évig is él; macskák közép- 
életkora 14 év. Az elefánt — mint az bebizonyult dolog 
— 400 éves magas kort ér. Midőn N. Sándor Porus indus 
fejedelmet legyőzte, ettől egy nagy elefántot is elvett, mely 
királyát bátran védelmezte, Sándor azt ezentúl Ajaxnak ne- 
vezé el s a napistennek áldozá, következő feliratot akasztva 
nyaka körül: „Sándor, Jupiter fia, Ajaxot a napistennek 
áldozza", s azt szabadon bocsátá. Ezen elefánt 354 év után 
életben ismét elfogatott volt. Lovak között már volt egy, 
mely 62 évet élt, átlagos életkoruk azonban 20—25 év. 
Tevék, 100 évig is élnek; szarvasok is magas korba jut- 
nak ; juhok ellenben alig lesznek 10 évnél korosabbak; 
tehenek 15 évet érnek átlag. A hires természetvizsgáló 
Cuvier valószinűnek mondja, hogy a cetek néha 1000 évet 
is érhetnek el; de delfinek csak 30 évesek lesznek. 

Madarak közől: Bécsben egy sas 104 éves korában 
hullott el; a hollók is elélnek 100 évig s a hattyúk élet- 
korát 300 évre becsülték. Mallerton nevü angol birtokában 
van egy 290 évet élt hattyú csontváza. Pelikánok is nagy- 
kort érhetnek. 

Teknős békák tudvalevőleg 100 éven felül élnek ; egy 
bizonyos 104 évet élt volt. —y— 

Egy állatorvosi congressusra vonatkozólag szivesen nyit- 
juk meg ezen rovatot, melyben a congressuson résztvenni 
óhajtóknak neveiket s az arra vonatkozó inditványokat s 
megjegyzéseket közölni fogjuk. — Eddig a következő 
szaktársak jelentették ki részvételüket: 

Delly József m. á. o. Nagy-Kállóról; Regius Károly 
á. o. Váczról; Kemecsey Ferencz Kir.-Helmeczről; Muha- 
ros József urod. á. és ménesmester Zelizről; Wachsmann 
Leó m. á. o. Kaposvárról; Eperjessy Lajos gyk. és á. o. 
Pöstyénről; Pethe Endre m. á. o. Mócsról; Palm Nándor 
urad. á. o. Váczról; Betnár Márton Rákosfalváról; Fodor 
József Siklósról; Schwenszky Arm. Budapestről; Gross 
Ferencz Budapestről.

 Budapest, 1879. Nyomatott KOCSI SÁNDORNÁL, Muzeum-körut 10. sz.  
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