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— Különfélék. 

A franczia és német állatorvosi iskolák 
czim alatt Azary Ákos drnak az ,,Orvosi Hetilap" 11. sz.-nak 
mellékletében „Közegészségügy és törvénysz. orvostan" 2. sz. 
olvasható közleményéből, mint a gyakorlatba vágó tárgyat a 
következőket reprodukáljuk. Ámbár némely részét illetve azt 
lapunk is ösmertette; de tömött rövidségében a czikk érdek- 
kel olvasható és „decies repetita placebunt." 

A. az állatorvosi iskolák keletkezésének történelmi vázla- 
tát adva; ezután igy folytatja: 

A lyoni anyaiskola sikerei által bátoritva, a franczia kor- 
mány elhatározta, hogy egy második iskolát állit föl az ország 
északi részére. E czélból 1765. decz. 2Y-én megvásárolta a Marne 
balpartján fekvő Alfort-kastélyt, s Bourgelat-t bizta meg az 
iskola berendezése s igazgatásával. Az előadások 2000 livre évi 
segélylyel a következő év őszén nyiltak meg; a tanfolyam, mint 
jelenleg is, négy éves, s ebből két év kórodai tanulmányokra 
esik. A hallgatók polgáriak s katonák, kik mindnyájan benn- 
lakók. 

Sajnos, hogy az állatkert, melybe az intézet megnyitása- 
kor,különböző nemesfaju  kosokat,   kecskéket,  teheneket s ba- 
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romfiakat helyeztek, ma már csak mint egyszerü major áll fen 
Vincennes-ban nehány jelentéktelen tehén és disznópéldány- 
nyal. E kert feladata leendett fajnemesitő kisérleteket tenni, s 
egyuttal az állattenyésztéstan s táplálás élettani elveit tudomá- 
nyos alapon fejleszteni. Hogy az eszme nem volt rosz, bizonyit- 
ják a gazdasági iskolák hason intézményei. Halle-ben p. o. az 
utolsó években egész állatsereglet van, melyben nevezetes ke- 
resztező kísérletek történnek. A tápszerek s táplálkozás tanul- 
mányozása körül pedig ugyancsak Németországban igen áldá- 
sosan működnek az u. n. kísérleti állomások (Versuchsstation), 
honnan Wolf, Henneberg stb. munkálatai nemcsak az élettan- 
nak,  de  a  gyakorlatnak is igen hasznos szolgálatokat tesznek. 

Hasznot a kórodai tanulmány csak ugy nyujthat, ha egy- 
részt alapos boncz- és kórboncztani, másrészt éles élettani is- 
meretek előzik azt meg. Alfort-ban a boncztan mindig kiváló 
ápolásban részesült, s erről a gazdag muzeum is tanuskodik. 
Sajátszerü azonban, hogy a növendékeknek nincs alkalmuk szö- 
vettani gyakorlatokat végezni; a kórboncztannak pedig még ez 
ideig külön tanszéke sincsen, s igy nem csoda, ha e tekintetben 
igen hiányosak a hallgatók ismeretei. Az élettan Colin szakava- 
tott kezére van bizva, azonban helyiség hiányában a hallgatók 
sem itt, sem a vegytannál nem ismerkednek meg azon górcsövi 
és vegyvizsgálati módszerekkel, melyekre később a kórodákon 
s gyakorlatban szükségük van. E hátrányokat fölismerte az 
iskolafelügyelőség, s egy uj épületben tért fog nyitni azok or- 
voslására. 

A kórodai oktatás a nagy és kis állatkórodán történik; 
amaz 64 lóra, emez 30 kutyára van berendezve. Hatalmas tan- 
anyagot szolgáltat az ambulantia, mely a kórodákkal együtt 
évi 6—10 ezer betegforgalmat képvisel. A bántalmak két har- 
mada, mint ez a világváros közelsége folytán érthető, sebészeti 
esetekből áll, s igy sokban közreműködik arra, hogy az alforti 
növendékek ügyes állatsebészek hírében állnak. A tananyag 
gazdagságára csak Berlin vetekedhetik ez intézettel, sőt felül- 
mulja ezt, mennyiben ott, valamint a németországi intézeteknél 
mindenütt a többi házi állatok betegségeinek tanulmányozása 
végett  egy kerület (Bezirk) orvosi kezelése  a  tanintézetre van 
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bizva. A hallgatóknak ekként alkalmuk van a már emlitett kór- 
tani tanulmányok mellett, szülészetet is gyakorolni, valamint az 
állatrendészeti eljárással megismerkedni. Mindezekhez hozzájá- 
rul még az, hogy a hallgató ugyanekkor a tenyészfajokkal s ne- 
velési módokkal szintén megbarátkozik, s gyakorlatában nem 
fog habozni, ez irányban tevékenyen hatni. Nálunk e kérdés 
előnyösebben lett megoldva azáltal, hogy a földmivelési minis- 
terium a bábolnai, kisbéri s mezőhegyesi mén- és tenyésztele- 
pekre minden évben ösztöndijasokat küld. 

Mindazonáltal az alforti iskola az, mely a Veterinarius 
tudomány fejlesztése körül legtöbbet tett. Ez iskolából hatottak 
s írtak Bourgelat, Chabert, Girard, Yvart, Delafond, H. Bouley, 
s jelenleg Colin, Goubeau, Trasbot, Nocard. De lássuk röviden, 
mint áll a belgyógyászat s sebészet jelenleg, s miként lett való- 
sitva Bourgelat azon második ohaja, hogy a veterinarius-intéze- 
tek, mint vizsgálódó góczok, az orvostudomány fejlesztésére 
közreműködjenek. 

A kórmegfigyelést ellenőrző s értelmező kísérlet, a kísér- 
leti módszer alig adott más ragályos bántalomnál oly meglepő 
eredményeket, mint épen a lépfenénél. Sikerült ezen uton nem- 
csak bebizonyitani, hogy a ragályos bántalmak nagy száma ter- 
mészetére eltérő az anthraxtól, s tőle elkülönitendő ; de lehet, 
ségessé vált a ragály természetét pontosan meghatározni, s végre 
némi fényt deriteni az immunitás kérdésére. A lépfene tana e 
hármas szempontból — a bántalom kórtana, annak oka és a 
ragály enyhitése szempontjából vázlatban a következő: 

Chabert ideje óta a lépfene három alakját különböztették 
meg, u. m. az anthrax-lázat, a symptomatikus és essentialis 
anthraxot. Az anthraxláz különféle árnyalatokban jelentkezhe- 
tik, még pedig mint gutaütéses anthrax, vagy mint anthrax-láz 
az ideg- és edényrendszerben heves tünetekkel, melyekhez oly- 
kor helyi tünetek is szegődnek, s a glossanthrax, angina car- 
bunculosa, anthrax hämorrhoidale és hämorrhagicum megkü- 
lönböztetésekre adnak alkalmat. Az essentialis anthrax, mely 
nem egyéb, mint a pokolvar (pustula maligna, carbunculus) szin- 
tén lépfene, melynél a helji tünetekhez csakhamar általános 
megbetegedés csatlakozik. 
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A symptomatikus anthrax azonban legujabb vizsgálatok 
alapján mind természetére, mind lefolyására elválasztandó a tu- 
lajdonképi lépfenétől. Ugy látszik, hogy itt ismét két különböző 
ragályos bántalommal lesz dolgunk. Az egyik azon alak, melyet 
Bollinger Münchenben irt le 1878-ban. A bántalom a mondott 
év nyarán az isarparti pagonyokban a nagy vadat (szarvas, 
disznó) támadta meg, s csakhamar átcsapott a szarvasmarhára 
is. Jellemezve van az bonczilag egyrészt orbánczok, másrészt 
rostonyás tüdőlob által, melyeket vérömlenyes béllob kisér. Az 
igen fájdalmas orbáncz a fejen és nyakon lép fel, 6—12 óra 
alatt óriási terjedelmet nyer; a bőr s bőralatti kötszövet 15 — 20 
cm.-nyire duzzasztatik savós, vagy véres-savós izzadmány által, 
s a nyomás folytán asphyxiával végződik. A tüdőbántalom ros- 
tonyás tüdőlob, melyet izzadmányos mellhártyalob, szivburok, 
lob s mellső gátor phlegmonosus lobja szokott kisérni. E két 
alak — az erysipelas infectiosum és a pleuro-pneumonia fibri- 
nosa — nem mutatkozott egyidejüleg egy egyénen. Azonos ter- 
mészetük azonban oltás által ki volt mutatható, a mennyiben az 
egész szervezetben eloszlott ragálynak bőrbe oltásakor orbáncz 
lépett föl, mig a gyomor utján mindig tüdőlobot lehetett elő- 
idézni, vétetett bár az oltóanyag az orbáncz vagy tüdőlob által 
megtámadott állatból. Ha némely bonczi tünetek, minő az üsz- 
kös orbáncz, vérömlenyes béllob, apró vérömlenyek a szivbel- 
hártyán némileg anthraxra emlékeztetnek is, mindazonáltal 
hiányzott mindig a kátrányszerü vér, a légdaganat és a bacillus 
anthracis, továbbá oltáskor házinyulba a lefolyás oly rohamos 
(6—8 óra) volt, minő legfeljebb eves vérfertőzésnél, de lépfené- 
nél soha sem mutatkozik. A bántalom átoltható ló-, kecske-, 
disznó- és nyulba, s kétséges, valjon emberbe is az legyen. A 
górcsövi vizsgálat bacillustól eltérő pálczikákat mutatott, me- 
lyekről Bollinger közelebbről még nem nyilatkozott. 

A symptomatikus lépfene tulajdonképi alakja az, melyet a 
francziák „charbon symptomatique", a németek „Rauschbrand" 
név alatt irnak le. E bántalom, mely nálunk ritkán fordul elő, 
Német- és Francziaországban azonban sok helyt a marhaállo- 
mány 1—5 százalékát viszi el, jellemezve van igen hevenyen 
fellépő bőralatti és izomközti légdag által, melyet a bántalma- 
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zott rész, rendszerint a czombok savós-vérömlenyes beszürem- 
kedése kisér. A nagyrészt mocsárlégből álló légdag elterjed néha 
az egész testen, s 1—2 nap alatt halálos. A ragályzó anyag jelen 
van ugy a vérben, mint a daganat kötszövetében, s a beszürem- 
kedett izomközti szövetben. Innen átoltható juh, kecske, házi 
nyulba, s mindig ugyanazon tüneteket idézi elő, mindig halálos 
kimenetellel, mig a ló és szamár csak helyi tüneteket mutat, a 
kutya és tyuk pedig mentes marad. A ragály oka apró bacillus, 
mely a lépfenés pálczikánál sokkal rövidebb és szélesebb, végein 
legömbölyitett, s igen élénken mozgó. Sajátszerü azonban, mig 
a bőraláoltás halálos, addig közvetlen vérbefecskendés — elté- 
rőleg tehát a tulajdonképi lépfenétől — csak kisfoku lázat (1*9 
C° hőemelkedést) szül, mely 1—2 nap alatt elmulik, s minden 
későbbi oltás ellen mentessé teszi az állatot. E tény nemcsak 
azt bizonyitja, hogy a bántalom eltérő természetü, de nagy 
horderejü gyakorlati eredményre is vezet. Sikerülni fog ezen 
edénybefecskendés által a fenyegetett vidékeken védoltásokat 
eszközölni, s egyuttal más ragályos bántalmaknál is alkalmazni 
e módszert. H. Bouley és Chauveau ez uton valóban jó eredmé- 
nyeket láttak a szarvasmarha ragályos tüdőlobja ellen, vala- 
hányszor ügyeltek arra, hogy fecskend és alkalmával a környező 
kötszövetbe a beteg tüdőből vett oltóanyagnak semmi nyoma se 
jusson. E tények értelmezése egyelőre csak föltevések által le- 
hetséges. 

E bántalmakon kivül jóval elébb kiválasztattak a lépfene 
keretéből a disznók hagymáza, továbbá a lóhagymáz, mely utóbbi 
nem is képez ragályzó bántalmat. Végre ugyancsak kiválasz- 
tandó onnan a tyuk-cholera. A lépfenére nem kedvező talaj a 
tyuk szervezet. Igy Pasteur kimutatta, hogy az anthrax könnyen 
csak az alacsonyabb hőmérsékü fiatal madarakon lép fel s fejlett 
példányokon csak akkor, ha azok hőm érsekét hideg fürdő által 
az emlősök hőmérsékére szállitottuk alá. Nem kevésbé érdekes 
emellett Feser azon tapasztalata, hogy a szárnyasok közül a 
lud, kacsa és a kis éneklők könnyen fertőztetnek, mig a tyuk és 
a ragadozók a ragálynak ellenállnak. Ezen ellenállás megszü- 
nik, mihelyt az állatok növényi tápanyagon (kenyéren) tartat- 
nak.  Valószínü ezek után, hogy azon lépfene,  melyet Bouley 
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gyüjtőmunkájában leirva találunk, összetévesztetett a tyuk-cho- 
lerával. A bántalom-tünetei: nagyfoku levertség, bódultság, a 
nyákhártyák kékkóros színezésével s fázással. Ezekhez csatlako- 
zik bő nyálfolyás a szájból, s colliquativ hasmenés. A bonczolat 
nagyfoku vérömlenyes, fekélyes béllobot, a szivbelhártyán oly- 
kor a tüdőben vérömlenyeket, s mindenütt a szervezetben a bán- 
talom okozóját, micrococcust mutat ki. Pasteur, ki ez élődivei 
sokat foglalkozott, megmutatta, hogy az átoltható házi nyulra, 
sőt lóra, s halálos. Nevezetes, hogy e coccus tengeri malaczon 
csak genygóczot szül az oltás helyén, anélkül, hogy általános 
megbetegedést idézne elő. E coccus-geny azonban visszaoltva 
tyukba, föltétlenül halálos. 

Ha azonban a micrococcust huslevesben tenyésztve, akként 
járunk el, hogy az egyes tenyészetek közt hosszu időközöket — 
3—8 hónap — hagyunk, azt vesszük észre, hogy a micrococcus, 
mely az első tenyészetekben még halálos volt, hova tovább veszt 
mérgező hatásából, s végre tisztán helyi lobot okoz, p. o. mell- 
izmokba oltáskor. E mellett a tyuk ujabb, gyengitetlen anyag 
hatása ellen védve van. A mérgező coccus e gyengitése a körlég 
élenyének tudható be, mert a beforrasztott csövekből vett anyag 
mindig egyenlően hatásos maradt, még ha 18 hó lefolyása után 
is vétetett onnan. Szóval a tyuk-cholera ragályát hosszu időkö- 
zökben ismételt s szabad tenyésztések által annyira gyengit- 
hetni, hogy vele védoltásokat eszközölhetünk. Ez a védoltás egy 
második módja. 

A lépfene oka, mint ismeretes, bacillus anthraxis élődi 
moszat. Koch volt az első) ki megmutatta, hogy e pálczikák mes- 
terségesen is tenyészthetők vérsavóban, üvegnedvben s mind- 
annyiszor, midőn a közeg meg nem felel szaporodásuknak, 
spórákká (germe) válnak. A kísérleteket ismételték, s kibővitették 
Pasteur, részben Colin Alfortban, Toussaint Toulouseban, s az 
eredmény röviden a következő : A lépfenés pálczikák gyors rot- 
hadásnál a szénsav által megöletnek; elpusztulnak 50—55 
C°-nál, kivált ha a közeg többször felmelegittetik s gyorsan le- 
hűttetik; 20—45 C°-nál szénsav távollétében nehány óra, néha 
nap alatt spórákat képeznek, melyek 130 C°-nak, legerősebb sa- 
vaknak, comprimált élenynek és absolut alkoholnak ellenállnak. 
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E sporák éveken át elélhetnek ; a talajból, melybe állathullák 
temettettek, földi giliszták által (Pasteur) hurczoltatnak a fel- 
 szinre azon földhengerkékben, melyeket azok képezni szoktak 
bélcsatornájukban. Ezért Pasteur a lépfene hírnökeinek (messa- 
ger du charbon) is nevezi őket. A sporák, miként Pasteur s 
Toussaint megmutatták, e képletek elporlása után a takarmány- 
nyal jutnak a füevők szájába, s itt mindannyiszor s annál köny- 
nyebben hoznak létre fertőzést, mentői szárazabb, szálkásabb 
volt a takarmány, s igy mentői könnyebben okozhatott apró 
sebzést a szájban, garatban. A sporák előrehatolása a szervezet- 
ben, miközben ujra bacillusokká fejlődnek ki, a nyirkedények 
utján történik. A nyirkmirigyek, melyek mindannyiszor erősen 
meglobosodnak, kedvező talaj a bacillusok nagymérvü szaporo- 
dására. A pálczikák ezen ideiglenes pangása a nyirkmirigyekben 
az incubationak magyarázatát adja, s Colin szerint lehetővé 
teszi a lépfene sebészi kezelését. 

Azon bántalmaknak egyike, melyek a fehér vérsejtek sza- 
porodásával járnak, a fehérvérüség (leucocythämia). Nocard az 
első, ki e bajt lovakon felismerte s leirta. Itt csak a tüdőbeli 
alak érdekel, mely felületes bonczi vizsgálatnál könnyen takony- 
kóros göcsöket színlelhet, miután már a kórtünetek: a gyors 
lesoványodás, fuladozás, köhögés gyanut keltettek. Azonban e 
mellett nemcsak sokvizelés (polyuria) áll fenn, de a nyaki és 
állalatti nyirkmirigyek symmetrice mindkét oldalon beszürem- 
kedvék ; dudorosak s kemények ugyan, de a bőrrel össze nem 
nőttek s szabadon mozgathatók. A göcsök górcsövi vizsgálatkor 
soha sem birnak külön kötszöveti burokkal (zone diaphane), 
tisztán magcsákból állnak, s ugyancsak a körötti edények is 
telvék fehér vérsejtekkel a különben rendes tüdőszövetben. A 
vörös vérsejtek száma mindig kevesbedett. Ha ép állapotban 
lónál 1 köbmmre 7 1/2 millió vörös vérsejt esik (Hayem vérsejt- 
számlálója szerint), akkor itt csak 2—5 millió van jelen, s a 
fehér vérsejtek viszonya l 1/85 sőt 1/29 lehet. Oltás a takonykór 
iránt a fölötte érzékeny szamárban sem hoz létre valami meg- 
betegedést. 

A többi bántalmak, mint horse-pox, tenyészbénaság, ló- 
hagymáz, a Highmor-ür idült genyes hurutja, nyirkedény-lobok 
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stb.   megkülönböztetése  eléggé  ismeretes.   A bántalom helyes 
kórjelzése  nemcsak  közegészségi   és közgazdasági tekintetben 
adott  becses   eredményeket,   de  a ragály meghatározásához is 
közelebb vitt.   A   takonykór   önként nem keletkezik,   s mindig 
ragályzás  utján   terjed.   Az  igaz,   hogy az alforti iskola,   élén 
Reynallal s Bouleyvel, ugy vizsgáló bizottságokban, mint okta- 
tásnál a spontan keletkezést vallotta, sőt tovább menve, még az 
idült takony ragályosságát is tagadta. Előidéző okokul a rosz 
táplálkozást, kimeritő munkát, hosszantartó genyedést hozták 
fel.  Igy  H. Bouley mindannyiszor felemliti,  hogy a Páris-Ver- 
sailles közt közlekedő omnibus-társaság lovai megtaknyosodtak, 
mikor az eddig  kövezett országutat macadamozták,   tehát a ló- 
nak  erősebben  kellett húznia.  Szerinte   ugyanez a baj érte a 
Páris-Toulouse közti szállitó-társaság lovait akkor,  mikor azok 
a vasuti verseny következtében zab  helyett kevés kenyérrel ke- 
vert takarmányt  kaphattak  csupán.  Továbbá érvül hozzák fel 
azon körülményt,  hogy Páris erőditési munkálatainál a kis vál- 
lalkozóknak  rendszerint silányan táplált lovai nagyobb takony- 
beteg-számot  mutattak,  mint  a nagy  vállalkozók jól  táplált 
lovai.  Hadjáratok  alkalmával,  midőn az állat tulerőltetve tesz 
szolgálatot,  nem  tapasztalható-e a  takonykór fellépése  nagy 
számban.  Végre  felhozták,  hogy hosszantartó genyedés,  p. o. 
martörésnél, pataporcz-sipolynál, könnyen vezethet takonykórra. 
Azonban a lyoni iskola, kivált pedig a németországi (han- 
noveri, berlini)  intézetek nemcsak azt mutatták ki,  hogy a ta- 
konykór minden alakja ragályzó, de azt is,   hogy a baj önkényt 
soha nem keletkezik. A dán Seeland sziget lakói csak akkor is- 
merkedtek meg a bántalommal,  mikor az ottani faj javitására 
hoztak  keletről lovakat.  Hannover  királyság 1866-ig alig is- 
merte a takonykórt,   midőn keleti porosz lovak jöttek oda, me- 
lyek közt  a  baj elég  gyakori.  Továbbá  nem volt-e feltünő a 
takonykór kevesbedése a franczia  ezredekben  azután,  hogy  a 
betegek szigoru  elkülönitése  elrendeltetett.  A genyfelszivódás 
pedig genyfertőzésre vezet,   midőn  a tüdőkben  a  takonykóros 
göcsökhöz hasonló góczocskák léphetnek fel,   de soha átoltható 
takonykór.  A  kedvezőtlen közegészségi  viszonyok,   kisérletek 
alkalmával, legfeljebb az állat ellenálló képességét törtek meg s 
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igy fogékonyabbá tették a ragály felvételére, de takonykórt nem 
szültek. Az pedig, hogy az első takonyesetnek csak keletkeznie 
kellett, nem érv, mert ez időszerint a teremtés megszűnt, s a 
bujasenyv, himlő stb. szintén keletkeztek, most azonban ragály- 
zás által terjednek. 

Ismeretes, hogy az alforti és toulousei iskoláknak (Bouley, 
Lafosse) sikerült a lóhimlő (horse-pox) és tehénhimlő (howpox) 
azonosságát kimutatni, s igy a vaccina eredetét, mely Jenner 
felfedezése után a ló bőrkütegeinek kevésbé szabatos ismerete 
miatt meglehetősen elburkoltatott, határozottan megállapitani, 
Trasbot Alfortban megkísértette tovább fejleszteni e tant. A 
csikók kehe (gourme, Druse, adenitis equorum, mirigykór) oly 
ragályos bántalom, mely nagyfoku orr-, garat- és gégehurut 
tüneteivel lép fel, s rendesen az állkapcsi nyirkmirigyek elge- 
nyedésére vezet. Lefolyásában sokszor szegődvényes tüdőlobok, 
elszórtan jelentkező genygóczok, néha a bélfodri nyirkmirigyek 
idült lobjával a lóállományban jelentékeny kárt tesznek. Trasbot 
tizenöt évi tapasztalataira s oltókisérleteire támaszkodva, ki- 
mondotta azt, hogy a csikókeh nem egyéb lóhimlőnél (horse- 
pox). Csikókeh minden esetében majd az ajkakon, majd a test 
többi részén genytüszőket lehet kimutatni, melyek nyirkja, lóba 
oltva, ezen lóhimlőt, s tehenen cowpox-ot hoz létre ; továbbá az 
egyszer himlős állat nem kap csikókehet, a minek ismét nagy 
fontossága volna a lovak védoltása tekintetéből. Az uj tan még 
nem ért meg egészen, azonban a viták, melyek e tárgyban a 
párisi "société centrale vétérinaire"-ben folynak, a kérdést 
rövid időn tisztázni fogják. 

Trasbot ugyancsak a fiatal kutyák kórját is beható ész- 
lelés és ellenőrző kísérletek alapján himlőnek ismerte fel, ugy 
hogy ez időszerint a himlőnek egymástól különböző termé- 
szetü alakjaival van dolgunk: u. m. a juhhimlővel (clavelée, 
Schafpocke); ló- és tehénhimlővel (horse-pox, cowpox), melyhez 
a csikókeh is tartozik; s végre a kutyák himlőjével, melyet 
eddig pusztán kutyabetegségnek (maladie des jeunes chiens, 
Hundekrankheit) hittak. 

Hüdés kezelésénél a bevezetett áram olykor jó eredményt 
ad; a használt Lebas-kenőcs épen nem alkalmazható czélszerüen. 
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A tüdő- s mellhártyalobok (15) kórtani tekintetben ujat 
nem nyujtottak. Sajátszerü a kórodai tanárok, Trasbot és No- 
cardnak azon, hévvel védett nyilatkozata, hogy lónál a tüdőlo- 
bok, genyszalag és vizelethajtó nélkül kezelve, utólagosan in- és 
inhüvelylobra vezetnek. Ez állitás megerősitésre vár, ugyszintén 
igazolandó lesz Trasbot kezelése a hörgösség eseteiben. Tudva- 
levőleg a baj a gége baloldali visszatérő idegének hüdéséből 
ered; a hüdés okát Trasbot mindig a túltengett hörgi nyirkmi- 
rigyeknek ezen idegre nyomásából származhatja, s azért iodka- 
liumot adagol. Meggyógyitani a bajt nem lehet, s megakadá- 
lyozni is aligha, miután az ideg sorvadásának okát ezen, sokszor 
öröklékeny bántalomban nem mindig találhatjuk meg. 

Lovakon a tüdőlégdag kórjelzése kétes esetekben kétség- 
kivül elő lesz segitve a spirometer alkalmazása által. S ez kivá- 
natos is, mert a baj szavatossági hiba, s kórjelzése ez uton talán 
már kezdetben is lehetővé lesz. Az eddigi akadály jól záró arcz- 
maszk hiánya volt. Nocard, szellentyükkel látva el a Sauson 
által szénsav meghatározásra használt maszkot, ez irányban már 
megkezdette kísérleteit. 

A szivbántalmak közül a szivbelhártyalobot Trasbot lova- 
kon bővebben tanulmányozza. A sziv elhelyeződése a mellkasban 
nagy akadályokat gördit a kontatás és hallgatódzás értékesitése 
elé. Trasbot a függér billentyűin létrejövő zörejeket a végbélbe 
vezetett, s a hasi aortára nyomott tölcséralaku hallcsővel hall- 
gatja; a műszer alkalmazása és használata elég fáradságos s 
nem nyujt mindig megbízható felvilágositást. — A szivburoklob 
esetei sokszor kerülnek vadászkutyákon észlelés alá. Trasbot 
számos észleleteiben keletkezésüket azon lehülésből származ- 
tatja, melynek az űzésben megfáradt s erősen ziholó állatok 
ki vannak téve hideg, nedves talajra hasalás, vagy vízbe- 
ugráskor. 

A bőrbántalmak közül a rüh ismert három alakja (15 
eset) került kezelés alá, továbbá izzag (13 kutya, 2 ló), melynek 
heveny alakja lovon Francziaországban nem ritka, s iodglyceri- 
nes kenőcsre gyorsan javúl. Ugyancsak itt (2 eset) előfordul lo- 
von, az egész bőrön' elszórva, köles-, egész krajczárterjedelmű 
vitiligo, melynek csak azon hátrányos oldala van, hogy a 
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bőr és a szőrök festenye elvesz, s az állat színe egy idő múlva 
megbabosodik. A baj épúgy gyógyíthatlan, mint azon scleroder- 
mia (cuirasse), mely a közép francziaországi idősb disznókanok 
vállait ellepi, s 4—10 cm. vastag, deszkakemény vértté alakítva 
a bőrt, egyúttal alkalmatlanná teszi a szalonnaképződésre. 

K i s e b b  k ö z l e m é n y e k .  
Die Fissuren des Fesselbeins vom Pferde mit besonderer Be- 
rücksichtigung der Bewegungsvorgänge in den unteren Gelenken.  
Von Oberrossarzt Fr. Peters. Mit 3 Holzstíchen und I lithogr. 
   Tafel. Jena, Dege et Hoenel. 1881. 

A 30 oldalra terjedő előadás, a „Vortráge für Thierärzte" 
VI. folyamának I. füzetét képezi. Szerzőnek alkalma volt egy 
csüdcsont repedést kezdettől fogva egészen a felgyógyulásig 
észlelni, s miután a ló gyomorrepedés következtében elhullott, a 
kóros csüdnek is birtokába jutott. Ezen eset után figyelemmel 
kisérte a dolgot s azon meggyőződésre jutott, hogy a csüdcsont- 
repedés nemcsak hogy könnyen különböztethető meg a csüd 
egyéb kóros változásaitól, hanem hogy a baj nem is tartozik a 
ritkaságok közé. A munka a szóbanforgó bajt minden irányban 
tárgyalja. Kiváltképen érdekes és tanulságos az aitiologiára vo- 
natkozó része, melyben a szerző a lábvég izüléseinek alkotását 
és működését a reájuk ható mechanikus erők tekintetbe vétele 
mellett behatóan és szorosan tudományos alapon vizsgálja. — 
Az egész mű nagy tárgyösmeretről s bő tapasztalásról tanusko- 
dik és épen olyan világosan mint érdekesen van irva. Ezenfölül 
a mellékelt csinos rajzok is előnyére szolgálnak, ugy hogy meg 
vagyunk győződve, hogy a szaktársak a derék szerző tevékeny- 
ségének ezen ujabb gyümölcsét örömmel fogják üdvözölni. 

Szuppiny, 

Die Impfung beim Kampfe gegen die Lungenseuche im Gegensatz 
zu den Tilgungsmassregeln der modernen Seuchen-Polizei. Von 
Dr. A. von Rueff kgl. Direktor a. D. Jena,  Dege et Haenel. 1881. 

A szerző mindeneklőtt kárhoztatja a divatozó állatorvos- 
rendőri eljárást, mely daczára a tudomány nagy haladásának 
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még most is ugyanazon ponton áll, mint ezelőtt 100 évvel, mi- 
dőn az állatorvosi tudomány még gyermekkorát élte s épen 
ezért a járványok elfojtása czéljából egyszerüen a bunkóhoz fo- 
lyamodott. Midőn a szarvasmarha korunkhoz képest még alá- 
rendelt értékkel birt, meglehetett bocsátani, ha a kormányok 
valamely járvány kitörésekor tehetetlenségükben a beteg mar- 
hát az egészségessel együtt elpusztitották anélkül, hogy az állat 
testében rejlő értékes anyagot ártalmatlan módon az emberi 
társadalom hasznára forditották volna. A mostani kíméletlen 
pusztitó eljárásnál azonban sokkal humanusabbnak, gazdaságo- 
sabbnak és a kitűzött czélnak is sokkal inkább megfelelőnek 
tartaná, ha a hullák és a lebunkózott állatok czélszerü módon 
technikailag dolgoztatnának fel, mely eljárás a kellő felügyelet 
mellett, a mostaninál nem járna nagyobb veszélylyel. A szerző 
ide vonatkozó javaslatai már csak azért is igen figyelemre mél- 
tók, mert az elásásba helyezett bizodalmat Pasteur kísérletei 
és megfigyelései nagyon megingatták, és a hullák elégetése nem 
csak hogy igen költséges, de külön e czélra berendezett kemen- 
czék felállitása nélkül valóban lehetetlen is. A szóban levő esz- 
mét egyébként nálunk legalább részben már megvalósulva lát- 
juk, amennyiben Kőbányán a m. kir. sertésveszteglőben a hul- 
lák és leölt sertések technikailag dolgoztatnak fel s igy legalább 
is félértékük takarittatik meg. 

A tüdővész ellen a szerző, a felette költséges és már ezért 
is keresztülvihetetlen bunkózás helyett az ojtást ajánlja. Ha egy 
marhaállományban a tüdővész kiütött, tapasztalása szerint az 
ojtás, ha idején és ugy az ojtó anyag megválasztása, mint a 
műtét kivitele tekintetében helyesen vétetik foganatba, minden 
eddig ösmert, használt és ajánlott eljárás között a legegysze- 
rübb, legolcsóbb és legbiztosabb szer, mely a betegség termé- 
szetes lefolyásánál igen érzékeny veszteséget egészen csekélyre 
apasztja, a járvány tartamát röviditi, lefolyását szelíditi és a 
betegséget elfojtja, amennyire ugyanis egy járványnak elfojtá- 
sáról szólni lehet, mely még pontosan nem ösmert, vagy leg- 
alább még pontosan ki nem mutatott tényezők következtében 
spontán is fejlődhetik ki és ezután ragályozás utján terjedhet 
tovább.  Szerző nézete szerint továbbá sokkal hasznosabb volna, 
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ha a járvány elfojtására az állam által, vagy kényszerbiztositás 
utján előteremtendő pénz, ama csekély kár megtéritésére for- 
dittatnék, mely alkalmilag az ojtás következtében támad, mint 
a rendőri hatalommal elpusztitott értékek pótlására, mely eljá- 
rással a járványt teljesen elfojtani soha sem lehet. 

Végül sajnálatát fejezi ki a felett, hogy a birodalmi jár- 
vány-törvény a tüdővész elleni intézkedéseknél az ojtást agyon- 
hallgatja, mit annál különösebbnek talál, miután majd ugyan- 
akkor fontos ellenvetések daczára, az embereknél himlő ellen a 
kényszerojtást vitték keresztül, ámbár az ojtás e neménél egé- 
szen más érdekek forognak szóban, mint tisztán gazdaságiak. 

A művecske, mely a „Vortráge für Thierärzte" III. folya- 
mának 10. és 11. füzete, több tekintetben igen érdekes ol- 
vasmány.    Szuppiny. 

A gyakorlat köréből. 
Egy két és féléves , egy második esetben pedig öt 

negyed éves kancza csikón, mely fulladási tünetekkel, s 
a fültőmirigy táján egészen a gőgjáratba leterjedő kemény, 
érzékeny daganattal megtámadva volt, Ambrus József légcső- 
metszést végzett. Ez által ugyan a fulladási veszély elháritta- 
tott; de a daganat az alkalmazott kezelésre nem oszlott sem 
nem puhult, a nehéz nyelés sem engedett. A. tehát a fültőmiri- 
gyen függélyes irányban 5 ctm. hosszú 3 ctm. mély vágást tett, 
a mely helyen másnapra geny tört elé ; mire a daganat lelohadt 
s az állat 26. napra meggyógyult. 

A derme csúzos alakját több esetben jó eredménynyel 
kezelte Ludwig István a Strychninum Nitricum bőr alatt alkal- 
mazása által. Az állatok 6—8 hét alatt teljesen felgyógyultak. *) 

Magzatcsonkitást végzett egy esetben Hegedűs S. állator- 
vos ; állitólag a medencze szűk volta miatt. 

K ü l ö n f é l é k .  
Látogatás. Kemény Gábor báró ő excellentiája, a földm.-, 

ipar- és keresk.  minister  f. hó   12-én d. u.  meglátogatta az uj  
*) A dermének hasonló  kezelése  nem  valami új.  Lapuntban is volt 

róla szó többször. 1, pl. „A gyógyszerek bőr alá fecskendésérol" Szuppinytól. 
A szerk 
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állatorvosi tanintézetet, hol Liptay István állategészségügyi 
osztálytanácsos és az intézet igazgatója Tormay Béla kir. taná- 
csos fogadták. Behatóan megtekintett minden helyiséget s azok 
berendezését és a látottak felől teljes megelégedését nyilváni- 
totta az intézet igazgatója előtt. 

Lóisme czimü munkára küldetett be hozzánk előfizetési, 
illetőleg megrendelési felhivás. A munkát Dászkál György m. 
kir. honv. főállatorvos irta. Azonban csak junius hóban fog meg- 
jelenni ; fenntartjuk tehát magunknak majd akkor közelebbről 
szemügyre venni azt. — A kiadó Scheiber József Kecskeméten 
márczius hó végéig kéri a megrendelések teljesitését 3 frt 60 
krral. A bolti ár sokkal több lesz ! 

Uj magvizsgáló állomás. A földmivelési ministerium új 
magvizsgáló állomást szervezett és pedig a budapesti állator- 
vosi tanintézeten s azt dr. Czakó Kálmán tanár vezetésére bizta. 
Mint halljuk,  az  állomás működését a napokban meg is kezdi. 

A havi vakság — gyógyitható! Ezen nagy czim alatt em- 
liti fel a „V. és Versenylap" 10. számában azon kis röpiratot, 
melyet Krisztoforovitz lengyel tenyésztő és országgyülési kép- 
viselő bocsátott világgá, a melyben állitólag 10 évi kutatás és 
tapasztalás alapján határozottan állitja, hogy a havivakság nem 
öröklő baj és könnyen, biztosan gyógyitható. Szerző azon felfe- 
dezésre jutott, hogy az időszaki szemgyuladásnak egyedüli okát 
bizonyos faj csíra-gombák képezik, melyek a ló szemének szaru- 
hártyáján fejlődve, azon csíráznak s a hártyán áttörve, a külső 
szemkamrában homályosodást s izzadmányt okoznak, mig végre 
a szürke hályogot eredményezik. Ezt ő górcsővel bizonyitva lát- 
ván, a betegséget okozó gombákat 1/20-ad rész carbolsavas pe- 
troleummal elölte és ezen kezelés következetes alkalmazásával 
minden lovat meggyógyit. 

A ,,V. és V." oda teszi, hogy: ha ez bebizonyul, akkor a 
baj nem tekinthető öröklőnek! Roppant nyereség volna, ha ezen 
gyógymód csakugyan kétségtelenül sikeresnek bizonyulna! 

Igen, — ha! 
Az amerikai sertés kitiltása. A magyar és osztrák kormá- 
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nyok tárgyalásainak eredménye, — mint a „G. Lapok és M. 
Föld"-ben. olvassuk — az lett, hogy f. hó 11-én 13,843. sz. a. 
a földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi és a m. kir. belügy- 
minister egyetértőleg a birodalmi tanácsban képviselt királysá- 
gok és országok cs. k. kormányával, a sertéseknek, mindennemü 
sertéshúsnak, a szalonnának és a kolbásznak az amerikai Egye- 
sült Államokból az osztrák-magyar monarchiába való behozata- 
lát eltiltották. 

A szerbiai marhabevitel eltiltása tárgyában, mint a „G. 
L. és M. F." közli, az erdélyi gazdasági egyesület a földmive- 
lési ministerhez ujabb feliratot intézett, s abból kiemeli a kö- 
vetkezőket : 

„A legnagyobb baj, — mondja a felirat, — mely a szer- 
biai marhabevitellel együtt jár, kétségkivül az lesz, hogy a kül- 
földi piacztól állataink továbbra is kitiltva lesznek, mert minél 
több kaput nyitunk meg a behozatalnak a keleten, annál több ajtó 
zárul be előttünk a nyugaton. Lehet ugyan, hogy a szerbiai ál- 
lategészségügyi intézkedések nekünk, kik azokat a közvetlen 
szomszédból ellenőrizhetjük, megnyugvást nyujtanak; de ez 
vajmi keveset használ, ha a német, ha a franczia hasonló felfo- 
gásnak nem hódol, erre pedig csakugyan kevés a kilátás. Nagy- 
méltóságod határozottan kijelenté, hogy a moldva- és oláhor- 
szági fejedelemségekből szarvasmarha hazánkba már évek óta 
egyátalában nem bocsáttatik be és a hivatalos nyilatkozat két- 
ségkivül megnyugtató lesz minden érdekeltre nézve ; csak azon 
aggály támad a figyelmesebb szemlélőben, hogy vajjon azon 
tény, miszerént 84, 237 drb vágó és igásmarha, mely az 1879. 
évi forgalomról szóló és a pénzügyministerium által közzé tett, 
szintén hivatalos kimutatás szerént, az erdélyrészi vámhivatalo- 
kat átlépte, miként egyeztethető össze a fenti szoros tilalom- 
mal ?" Fentidézett lap erészben a kételyek eloszlatására fel- 
világositást óhajt. A földmivelési ministerium pedig constatálja 
a marhabevitel tárgyában Szerbiának nyujtott némi könnyité- 
seket, egyszersmint kimutatja, hogy decz. 27-től január l6-ig 
(20 nap) a be- és átvitel csakis 1043 drb vágó marhát tett. 
Ezzel szemben az egylet megjegyzi, hogy e csekély szám oka 
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az azon időtájt megrekedt közlekedés, s hogy mihelyt ezen aka- 
dályok megszűnnek, félni lehet, hogy a bevitel tekintélyesebb és 
komolyan kárositó lesz. 

Lábfördők alkalmazására lónál Weber oly készüléket hasz- 
nál, mely tüzvederhez hasonló formáju szürke vizáthatatlan 
vászonból készült; fenekén erős bőrlemez van a vászonnal szo- 
rosan összekötve, alkalmazva; felső része két oldalán pedig lyu- 
kakkal ellátott pótrész van erősitve, a mely a végtaghoz képest 
rövidithető és hosszabbitható, ez fent egy kóczczal jól béllelt s 
csattal zárható erős bőrgyűrűt hord, a melylyel a készülék a 
térd vagy a csánk fölé megerősithető. A pótlékrész rögzitési 
pontjai változtathatók, ugy hogy a vedret akár mellső, akár 
hátsó végtagokhoz lehet használni. A veder vásznat hébe-korba 
bekátrányozás által mindig víztől áthatolhatatlannak lehet meg- 
tartani. 

Ha nyugtalan állatra kell alkalmazni, szükséges előbb 
üresen a készüléket felerősiteni, s csak akkor a vízzel megtöl- 
teni, ha az állat már megnyugodott, s nem ellenkezik. 

W. sok éven át kipróbálta a készüléket és pedig a legjobb 
eredménynyel; ez annyival inkább méltánylandó, — hogy az 
egész igen olcsón előállitható (3—S1/2 frton). (II Medic. Veterin. 
— Vol. XXVII. és Bulletin de Soc. Centr. de Med. veter. 1879.) 
Anthrax bacteriákkal, Pasteur és Toussaint kísérleteihez 
hasonlón Greenfield W. S. is tett ojtási kísérleteket; fokozatos 
tenyésztelekkel oda jutott, hogy azok megbetegitő hatályukból 
mindinkább veszitenek s az elébbhaladott culturák mind ke- 
vésbbé képesek még az Anthrax iránt felette érzékeny egereket 
is inficiálni. Kisérlettevő 19 culturát nevelt szemnedvben s 
mindinkább tényleg megállapitható azok virulentiája csökkené- 
sét. Fontos, hogy az ezen culturtermékekkel fertőzött állatokm 
későbbi valódi anthraxméreggel tett ojtások iránt fogékonyság- 
gal nem birtak, immunisak voltak. (Procedi of the Royal Soc. 
Vol. XXX. és Revue f. Th. u. Thzucht IV. B. 2.) 

Budapest 1881. KOCSI SÁNDOR könyvnyomdája, muzeumkörut 10. sz. 


	VETERINARIUS
	A franczia és német állatorvosi iskolák



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f300130d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d0061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f0020006500200069006d0070007200650073007300e3006f00200061006400650071007500610064006100730020007000610072006100200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650072002000650067006e006500640065002000740069006c0020007000e5006c006900640065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e00200064006900650020006700650073006300680069006b00740020007a0069006a006e0020006f006d0020007a0061006b0065006c0069006a006b006500200064006f00630075006d0065006e00740065006e00200062006500740072006f0075007700620061006100720020007700650065007200200074006500200067006500760065006e00200065006e0020006100660020007400650020006400720075006b006b0065006e002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200071007500650020007000650072006d006900740061006e002000760069007300750061006c0069007a006100720020006500200069006d007000720069006d0069007200200063006f007200720065006300740061006d0065006e0074006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200065006d00700072006500730061007200690061006c00650073002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f006900740020006c0075006f006400610020006a0061002000740075006c006f00730074006100610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e0020006500730069006b0061007400730065006c00750020006e00e400790074007400e400e40020006c0075006f00740065007400740061007600610073007400690020006c006f00700070007500740075006c006f006b00730065006e002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000610064006100740074006900200070006500720020006c00610020007300740061006d00700061002000650020006c0061002000760069007300750061006c0069007a007a0061007a0069006f006e006500200064006900200064006f00630075006d0065006e0074006900200061007a00690065006e00640061006c0069002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000700061007300730065007200200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f600720020007000e5006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b0072006900660074002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /GRE <FEFF03A703C103B703C303B903BC03BF03C003BF03B903AE03C303C403B5002003B103C503C403AD03C2002003C403B903C2002003C103C503B803BC03AF03C303B503B903C2002003B303B903B1002003BD03B1002003B403B703BC03B903BF03C503C103B303AE03C303B503C403B5002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BA03B103C403AC03BB03BB03B703BB03B1002003B303B903B1002003B103BE03B903CC03C003B903C303C403B7002003C003C103BF03B203BF03BB03AE002003BA03B103B9002003B503BA03C403CD03C003C903C303B7002003B503C003B903C703B503B903C103B703BC03B103C403B903BA03CE03BD002003B503B303B303C103AC03C603C903BD002E0020039C03C003BF03C103B503AF03C403B5002003BD03B1002003B103BD03BF03AF03BE03B503C403B5002003C403B1002003AD03B303B303C103B103C603B10020005000440046002003BC03AD03C303C9002003C403BF03C50020004100630072006F006200610074002003BA03B103B9002000520065006100640065007200200035002C0030002003BA03B103B9002003BC03B503C403B103B303B503BD03AD03C303C403B503C103C903BD002003B503BA03B403CC03C303B503C903BD002E>
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406360648062706280637002006440625064606340627062100200648062B06270626064200200050004400460020064506440627062606450629002006440644063906310636002006480627064406370628062706390629002006270644064506460627063306280629002006440648062B062706260642002006270644063906450644002E00200645064600200627064406450645064306460020062306460020064A062A064500200641062A062D00200648062B06270626064200200050004400460020064506390020004100630072006F0062006100740020064800520065006100640065007200200035002E003000200648062706440623062D062F062B002E>
    /CZE <FEFF005400610074006F0020006E006100730074006100760065006E00ED00200070006F0075017E0069006A007400650020006B0020007600790074007600E101590065006E00ED00200064006F006B0075006D0065006E0074016F0020005000440046002000760068006F0064006E00FD00630068002000700072006F002000730070006F006C00650068006C0069007600E90020007A006F006200720061007A006F007600E1006E00ED002000610020007400690073006B0020006F006200630068006F0064006E00ED0063006800200064006F006B0075006D0065006E0074016F002E00200044006F006B0075006D0065006E007400790020005000440046002000620075006400650020006D006F017E006E00E90020006F007400650076015900ED007400200076002000700072006F006700720061006D0065006300680020004100630072006F00620061007400200061002000520065006100640065007200200035002E0030002000610020006E006F0076011B006A016100ED00630068002E>
    /POL <FEFF0055017C0079006A0020007400790063006800200075007300740061007700690065014400200064006F002000740077006F0072007A0065006E0069006100200064006F006B0075006D0065006E007400F3007700200050004400460020007A0061007000650077006E00690061006A010500630079006300680020006E00690065007A00610077006F0064006E0065002000770079015B0077006900650074006C0061006E00690065002000690020006400720075006B006F00770061006E0069006500200064006F006B0075006D0065006E007400F300770020006600690072006D006F0077007900630068002E00200044006F006B0075006D0065006E0074007900200050004400460020006D006F0067010500200062007901070020006F007400770069006500720061006E00650020007A006100200070006F006D006F00630105002000700072006F006700720061006D00F300770020004100630072006F0062006100740020006F00720061007A002000520065006100640065007200200035002E00300020006C007500620020006E006F00770073007A007900630068002E>
    /RUS <FEFF04180441043F043E043B044C04370443043904420435002004340430043D043D044B04350020043F043004400430043C043504420440044B00200434043B044F00200441043E043704340430043D0438044F0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002C0020043E043104350441043F04350447043804320430044E04490438044500200433043004400430043D044204380440043E04320430043D043D044B04390020043F0440043E0441043C043E04420440002004380020043F0435044704300442044C002004340435043B043E0432044B044500200434043E043A0443043C0435043D0442043E0432002E0020005000440046002D0434043E043A0443043C0435043D0442044B0020043E0442043A0440044B04320430044E04420441044F002004320020043F04400438043B043E04360435043D0438044F04450020004100630072006F00620061007400200438002000520065006100640065007200200035002E003000200028043800200431043E043B043504350020043F043E04370434043D04380445002004320435044004410438044F04450029002E>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006C00670065006C006500720069006E0020006700FC00760065006E0069006C0069007200200062006900720020015F0065006B0069006C006400650020006700F6007200FC006E007400FC006C0065006E006D006500730069002000760065002000790061007A0064013100720131006C006D006100730131006E006100200075007900670075006E0020005000440046002000620065006C00670065006C0065007200690020006F006C0075015F007400750072006D0061006B0020006900E70069006E00200062007500200061007900610072006C0061007201310020006B0075006C006C0061006E0131006E002E002000500044004600200064006F007300790061006C0061007201310020004100630072006F006200610074002000520065006100640065007200200035002E003000200076006500200073006F006E00720061007301310020007300FC007200FC006D006C0065007200690079006C00650020006100E70131006C006100620069006C00690072002E>
    /HEB (Use these settings to create PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /HUN <FEFF0045007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a0068006100740020006c00e9007400720065002000610020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200061006c006b0061006c006d00610073002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00610074002e00200041002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061002000520065006100640065007200200035002e0030002c00200069006c006c00650074007600650020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006900760061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


