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jCőlt Komáromban , Karátson Havának 
9. Napján. 

Meg-fagyott ember* meg-eUvenítéfe' módja 

Gondvifelésnek minden világi javai* 
köztt, lég-nerneíebb V drágább az ember1 

élete. Nem is lehet tehát nagyobb jót ten-
! ni va lakivel , mintha el-vefztett életét hely-

re állíthatjuk. A ' fok fzomoru tapafztalá-
fok • bizonyítják, hogy Efztendönként f o k 
fzegétiy ember véfz-el, a' meg-fagy ás áltál. 
Minthogy pedig nercl lehet mindenütt Or-
vost találni, ki a' meg-fagyott ember' mesr-
elevenítéfében munkás légyen, a' felébarati 
fzeretet arra öfztönözött, hogy eggy rövid 
túdófítást közöljünk az érdemes közönfég-
gel•> nielly fzerint a* meg-fagyott ember' 
meg-elevenítéfében akár ki is iriunkás leheti 
'S melly igen izerentsés embereknek tarta-
nánk magunkat, ha tsak egg)'eüerí eggy. 
ember életének meg-tartáfában ^ vagy helyre 
állítáfában eízközök lehetnénk. 

A' meg'fagy'ott ember' rneg-elevenítéfé-
liej bizonyos reményíeg lehet; mivel már? 
fok' példáink vágynak , hogy ollyan meg-

• . ü " fa- . 
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fagyott emberek is meg-eleveníttettek, a» 
kik már e g g y , k é t , főt három nap ís meg-
fagyva vol tak. — A ' meg-fagyott ember, 
azonnal meg-hal és meg-ölet ik, mihelyt 
hírtelen meleg házba * v a g y tűzhöz vitefte-

• tik. Valofágos bizonyfaga ennek akármelly 
meg-fagyott plánta, gyümölts , vagy hús, 
mellyek ha hamarjában melegre vitettetnek, 
azonnal el-roíhadnak. Ellenben', a' hideg 
vízbe 5s jégbe való áztatás által ismét meg-
eleveníttethetnek, és hafzon vételűekké té-
tettethetnek, mert a' h i d e g ' s jeges víz ki-
fzív ja a' fagyot azokból. Még akkor isve-
fzedelmes leiine tehát, a' meg-fagyott em-
bert meleg házba, 's helyre vinni,- ha már 
valójában elevenedni kezdene. 

Blyen formán Lellene tehát a' meg-fa-
gyott emberrel bánni Mihelyt a' meg-fa-
gyott embert meg-talalják, ha bár tobb nap-
ja" is már hogy meg-fagy ott; Isak á'iothadas-
nak valófágos jelenfége íie láttafsek rajta, 
azonnal hideg helyre kell őtet vinni. Két 
tény érni magáfságu hóból ágyat kéfzítvéra 
néki, mezítelen íe-vetkeztetve arra kell 
fel-tenni a' me'g-fagyoft testet , 's fzinte an-
nyi hóval bé-fedni, tsa-k hogy a' fzája 's or-
ra-lyukai nyitva maradjanak. . A ' havat kö-
rös körül jól a' testéhez kell nyomogatni, 
a' fejét 's nyakát pedig fzűntelen hóval d'ör-

" gölgetni.- •—' Hogy há k ö z e l , ' s hamarjában; 
; • ' kásj* 
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házba ríerti lehetne a* meg-fagyött embert 
vinni; sH mezon, vagy akár Hol is lehec 
munkába venni meg-elevenítéfét, dé úgy4 
hogy a' ízéi rie érje a' még-fagyött testet. 
Ha pedig Kávát ríerií lehetne kemény fzá-
vaz télben közel találni, fziikí'égés léfzen. 
mindén féle a g y i , 's más vastag ruhákat és 
térítőkét jeges vízbe á z t a t n i ' s apróra törtt 
jég közzé azokkal fzöroísan bé-takarni a* 
meg-fagyott testet. D e mihelyt a ' j ég él-ól-
Vad, vagy a' jeges vízbe áztatott ruhák me-
legefznek, azonnal újra jeges vízbe kell azo-
kat áztatni, 's" viízont bé-takarni ázókkal 
a' meg-fagyott testet.' Ézt pedig mind ad-
dig kell gyakorlani, valamíg a' téstnek tag-
jjai hajladozni' 's melegedni nem kezdenek. 
Ha elegféges ruhákat ném: lehetne találni* 
jó-léfzen,, eggy Hagy tekenőbe terín i , me-
zítelen a' meg-fagyött testet, és j'égés víz-
zel mind addig öntözni azt, tsak hogy a" 
ízájába., 's orra-lyukaiba ne menjen a' v í z , 
valamíg az egéfz testQ jéggel bé nem hár-
tyáfodik. Mihelyt,ez a' jeges hártya el-ólvaá 
a' testén , azonnal fzükíeges. léfzen langyos 
vízzel törölgetni azt, a' meíly víz közzé* 
jó erös bort, v a g y ég*it bort lehet elegyí-
teni. V - . ^ ^ , 

Ennyire jővén már a' meg-elevenítés' 
munkájában, a' meg-fagyott testet fzáraz, 
de tsak hideg ruhákkal kell bé-fedni; v a g y 

U x W ' 
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ha a' mezőn hó köztt v o l n a , jól be-takar-
v a házba kell vinni. — Mihelyt már vala-
mi kevés meleget lehet a' meg-fagyott test-
ben éfzre venni, azonnal fzükleges léfzen, 
fzáraz, és eggy kevéfsé meg-melegfttetett 
ruhákkal dörgölgetni, és az ágyba fekteti^ 
tsak hogy meleg házban ne légyen a z , mert 
a' külfö melegítéfsel , hirtelenkedés nélköl 
's igen okofan kell itten bánni. — Hogy 
ha még fe vehetne lélekzetet a' meg-fagyott 
ember; jó léfzen, eggy kevés bor-etzettel 
meg-elegyíttetett vízzel dörgöltetni ötet, 's 
a' lábait langyos vízbe r a k v á n , az ábrázat-
ját és kezeit is aszal mofogatni. Az órra-
)yukaiba és fzájába eröfen kell lehelleni, 
de ú g y , hogy ha valaki a' fzájába leheli, 
akkor az órra-lyukait, ha pedig az orrába 
fúj , a' fzáját bé-fogja. Valahányfzor , va-
laki a' fzájába, vagy órrába leheli, mind 
annyifzor eggy kevéfsé meg--fzünvén attól, 
kezével a' mejjét, v a g y hafát nyomogafsa 
vigyázván arra, ha. a' nyomogat ás után, 
önként is mozdul é valamellyik. Hogy ha 
még fe lehelne azt éfzre venni , tovább is 
lehelleni kell fzájába vagy az órrába. Ha 
pedig még fe lehetire az élet' jelenfégil" ta-
pafztalni; iIlyen eí'etben fziikféges léfzen a' 
Dohány -kristélv , a' melly úgy léfzen-meg, 
hogy eggy töltsér forma, olajjal meg-keaet-
tetett tsöt, leg-alább két ujjnyira a' vastag 

: ' • • bé-
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bélibe kell dugni , mellyen eggy erős 
dohányos ember, tellyes ere}éből dohánya 
füstöt fujhaísqn-bé. Avagy úgy is lehet e» 
zen Dohány-kristélytadni: hogy két dohán-
nyal megtöltött es meg-gyújtott pipátízo-. 
roísan öizve-kötvén,. eggy;knek a' Izára meg-
olajoztatván, a' vastag bélbe dugattatik, 

máíiknak ízárán pedig valaki erőien pi-
pázván * úgy fújja a' pipákon áhal, a' vas^ 
tag bélbe, a' dohány füstöt. Leg-jobban 
lehetné ugyan egen Dohány^kristéílyel, az 
a' végre kéízíttetett eízk Őzzel élni, meilyet 
a' mostani leg-űjabb Felfobb rendelés íze-
rint már minden Seb-Orvosnak meg kell íze-
rezni; de ha , â  hol hamarjában^ahoz 
nem lehet jutni ^ jó amaz említett két %ö-
zöníegefebl^ mód is. 
' A^ kristélyozás alatt, â  betegnek jobb 

felén kell feküdni ; a' lábát és haíat pedig 
valaki M felé nyomogaísa. Azönbap, â  
nyeídeklő gégéjét eggy olajba mártott tollal 
lehet belölről ingerleni. KívíUröL borbK 
ynártato(t flanel darabot kell á* izive kama-
rája felibe bpi%tsni; az órra alá pedig, apró* 
ra .törtt tormát, veres hagymát,, erős illato-
k a t , Gs más hathatós ízagú efzközökettarf 
tani, &yagy erős tobákot, vagy porrá törtt 
majoránnát az orra-lyukaiba fújin.—- Hogy 
ha ^ beteg már nyelni kezd , igen haíznos 
léfzen ) Lzitron% va^v narants héjból főzött 
y :' V: , ^ 3.. italt 
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j ta l t , avagy bor etzettel meg-kevert melitát 
innia adni. A ' bor, 's annál inkább az égett 
b o r , és-más akárrrielly erös ital yef'zedel-
mes lenne néki. Ellenben 1 bodza-fa v'irág. 
fcól kéfeííett lieiba-tej^t bátran lehet be-adni. 
A z ágyékára, tp'rd haj láf ira, és litSiiallja alá 
pedig meleg bprba mártott riihálcat kell bó-
logatni. 

A ' fel-éledés utáp , többnyire hideg-le-
lés fzokott k ö v e t k e z n i , mellyberi í'zükf'éges 
íéfzeti a l k a r j á n er;őt vágatni. ' Ha pedig eíz-
telenfég következne, 's. az ábrázatja meg. 

• dagadván., a' gutta-uiéstöj kellene tartani; 
. f k k o r leg-jpbb és Í y . i i k f é g e f e h b h a okos 

O r v o s hívattatik , a' ki a' betegnek er-vái 
gáío j t , és hathatós .qrtofságok által fegítfé-
gére lehet. 

Hogy ha a> fpl-éledés után, ne taláq 
m é g valameüy tagok e l- fagyva volnának, 
V%y, hogy meg-keményedve 's érzekényfég 
liélkűl lenni láttatnának ; fzükféges léfzen az 

~~ T%t«u4ggoka_t, 'raipd addig hóval, vagy Öfz-
v e zúgott jéggel dörgölni , valamíg érzéke-
nyekké nem k f z n é k . " 

Szinte így kell bánni akármelly xnás 
'* rneg-fagyott tagokkal is. Melegíteni, vagy 

pielegen Ifenegetni azokat, vefzedelmes len-
ne , mert az által tsak. érzéketlenekké té-
tetnének, vagy rothadni kezdenének ; ha-
nem hóyal , vagy j e g g e í kell bé-íediu, vagy 
— : ' .. ; • • ' mind 
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mind addig jeges vízzel öntözni, valamíg 
a' fagy ki nem fzívattatik az által azokból. 
Ha. pedig már érzeni kezd -a' meg-fagyott 
ta£, akkor lehet ofztán égett, vagy kánfo-
ros borral, de hidegen, mofogatní. Tsak 
hogy foha fe jó , meg-fagyott testű vagy ta? 
gú embernek, mind addig meleg házba, 
vagy tűzhöz menni , valamíg langyos ház-, 
ban meg nem melegedett. 

A ' kinek hidegben kell járni, vagy 
ülni; a' foha fe maradjon minden mozdulás 
nélkül, 's vefzteglésben; v a g y , ha még 
igen erős álam kerülgeti is ötet, foha azál-
tal erőt ne hagyjóii magán venni, Ijaneirt 
fel-líeljen, járjon , fufson , és rpinden. - féle 
mozgáfokat tégyen, hogy a' vére -f?Snteler\ 
% üó mozgásban lelxefsen. — Ez av leg-hat-
hatófabb efzköz , életének meg-tartáfára, és 
a' meg-fagyásnsk, 's hírtelen halainak el-
távoztktófóra. Felette vefzedehr.es vélekedéfe • 
fok embernek, a' fok-fé le ei;ös italoknak 
bor, égett bor, és más e' féléknek meg-ita* 
lok, a' mellyek által fpkan a' hideg ellen ol-
talmazni akarják magokat ; mivel azok tsak 
ieeu könnyen vefzedelmes álmot okozhat-
nak, Minthogy pedig a* köz ember , -nem 
eggy. könnyen tartóztathatja-meg magát az 
<prős- italoktól; hogy vefzedelmefek ne lé-
gyenek azok* illyen formán élhetne azok-: 
Jűd; az 35.' a' ki útra i n d u l v a g v a' hidegeit 
' • ••: Ü: 4-.. mó-. 
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púl&t; Vegyen morTplt ken}'eret, 's kever-
j e azt őfzve köuiény maggal , és meg-ön-
tözvén nyers , vagy égett borral , úgy egye, 
rrieg azt. *—•- Leg-jobb és hafznoiabb eledel 
télen, a' hidegben és útazásban, a1 téfzia ^ 
é t e l , füstölt h ú s . é s más ezekhez haíonió 
keményebb eledelek. Ha pedig olajjal, fagy, 
g y u v a l , vagy ferrel pneg-Kioísa 's meg-keni 
az ember testének tag ja i t , vagy ha itató 
papirofsal bé-takarja mezítelen lábait; jófor-
mán meg-őriz heti azokat , 's magát Is-, a* 
meg-fagyástól. 

A ' Találós Mefe vólt ^ég"; a' Rejtett 
Szó Fas-dTO$) mellyből ki-telik .vas, vá* 
ros, dr, jó, fos , vár, fdr, djó, favó, 
árva, rovás. 

Találós Mese. 

Ha az hafam töltöm tele eledellel, 
Úgy a' vízen úfzván nem merülök én el 

De ha meg ürülök, így bár könnyebbülik 
Még is én a' víznek fenekére ülök. » 

Mond rrieg hát azt nékem, mi álját én legyek? 
V a g y hogy le nem ülök. Mi eledelt egyek? 

H. F. A . p . P. 

Rejtett Szó. 

MMon egéfz vagyok, nyóltz lábon járkálok). 
Állandó láko^ási nem könnyen találok , 

Ná-
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Jíálam nélkül minden vitéz fzűkölködik, 
Öt lábamból néki háza emelkedik. 

Más öt lábam közölt rozs 's búza bujkálnák 
'S útjokban én vélem eggyre kiabálnak, 

Három lábam a ' v í z elébe tétetik. 
Három pedig utas kezétől vitetik, 

^ k i reám' talál nieg végyen magának, 
'S tartson ez időben leg-drágább' javának-, 

3 

$ diihüdtt ebek' mdfáfoiról. 
Eien" most folyó Efzt. Sz. Jakab-ha-

vának n - d i k napján költ Győrben, e' Táj ' 
Nagy-Érdernő F ö - í s p á n j a V Királyi fíiztofa 
Radványi Gróf Győri Ferentz Ö Excelleti-
tziájának, a' köz-jóra tzélzó azon rendelé-
fe, mellyben a' diiliödtt ebek' maráfok ellen 
az iigy nevezett Berliner Specifisumnik 
meg-ízerzése, Ö Excellentziája'' Bőlts igaz-
gatása alatt lévő minden Várofoknak és. 
Heiyfégekiiek ajánhatik és parantSöltatik.—^ 

De mint h o g y , ne talán fok helyekén 
esméretlen ezen díísért 's meg-próbált Or-
vofság; történetből akadván e' Napokban 
arinak Magyrar Íe-íráfára, el igazítjuk az Ér-
demes Olvafót' , az J. f8i - dik efetendöra 
fzol'oit 12 - töd formában ki-adattatott 
GyőriMagyar KaUndáriomnak Toldalék-
jára , a' hol ezen Specificumnak Stveíbig 
Úr által bé-ikíauatott ugyan. azQiv le-irását, 

ü J xnei-
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mell vet a5 Nagy Emlékezetű II-dik Friderik, 
1777-dik eízlendöben, Sz. Ivánrhavánsk 
83-dik napján egéfz Uradalmában közönfé-
gefsé tett. Magyar nyelven , m<?g-találhatni. 

Ézen dítsért Qrvqíságn yak, az említett 
tádófítás fzerint, ím ezelc a' réízei. 

i . Május bqgarat (mellyet L<inné Jtfs-
loe.'Mpjdifnak; Faun, Svec, pedig Anti. 
CanthaTUSnak n e v e z , és P ünköst-havában 
leg-inkább a? ugar fö ldeken, reteken vagy 
a' dombokon á.̂  nap' hévíégén találhatni) 
a' rajfok függő mézzel eggyütt 24 darabot 
tsinálj bé-mézbe, és azutáix meg^ízárítváii 
apróra vágj , vagy törj. 

st. Terjékből 4, Iratot. V a g y ha Tér-
jék nem volna, helye#9 lehet annyi £odza 
Liktárt venyi, 

Ebénus Vagy Indiai fekete fábo,l a. quin, 
t e t , vagy i f z Latot apróra rá?polva. 

4. Virginiai Sávkáiiy gyökérből egg| 
liegyed réfyét eggy Lattiak porrá törve. 

» 5. Rásp(olt ónbo.1 x. quinte.t, 
6 Berkenye-fa gombából $9, gránt, 

{ I . grán ?ggy ízem búza n?hézfég) ; porra 
törye. 

7. Eggy kevefet kell"venni azo^naézböl, 
#ellybe a'bogarakbé-tsinálva voltak,és mm& 
nyáját jól. eggybe kevervén, Liktáriom forrná-
ban ei-kcizíteni; hogy azt mind az emberek, 
%nind az oktalan állatok, ten%éfzetel%h%% ai3. 
' ' ' • " . ' ' '. kai, 
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kaln?aztam -könnyen be-vehefsék. — A z 
említett le-n asban óz is- nieg-hal^rozva vani 

Jó yólna ,.fét fzukíeges, ezen próbált 
Grvofságot minden yáráfok'ban, és kivált 
falukban egéfz tavafzfzal 's nyáron üveg vagy 
iserép edényekben kéfíen tartani, hogy mi-
h e l j f valaki a- dühödtt ebtől meg' maratia-
tik, azonnal kéfeen vólna néki á' fegítség. 
Mert valamint rn-as akármeily nyavalyában 
feint úgy ebben is fokkal könnyebb akárkma 
Hamarjában íegítcyi, mint-ha meg-aviií a* 
nyavalya.' ' ' " ' ' ' ' 

Állhat atlanfág. 
Minden embernek különös liajlandó_[a-

gi vágynák, 's a' ieg-job.b ember fe mentt 
némely mágánofságoktól. *—- Sterne LÖ-
finpztiek, oiiy igeii esméretes Törik mun-
káiban , fz'ec.ette ffiífzéje, hogy akárki ol-
vaísa azt , egybe izémébe tűnik Sterne' e-
ránta nyih'ániágosítoU hajlandófága. — Ez 
az Elífze, eggy Indiából izármazott Áfzfzony 
's Dráper Úr''iiitvefe yólt A'uit hogy pe-
dig a' férje. , a' SzurattiFábrik ik' Fő-Goud— 
nifelöjokké rendeltetett, ielcleqcazonban e-
g-' 'f/JVge' h ellyre ál lítáfa végett Angliába m ent; 
a' hol Sterne Úrral különös esmeretségbe 
jutott, Ez a'- Ulztes Vén, annyira meg-ked-
velletie Dráper Aízlzoay^külfő maga aikajk 

mán-
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maztatáfát és a' tudományokhoz mutatott 
liajiaudófágát, hogy gyakran nagy ki-nyilat-
koztatáfokkal emiékezik felőle íráfaiban. 
De midőn fforik végig folytatni akarná; an, 
nak le-ábrázuláíat, fel-indíMván azonban Dra-
pernében a' terméfzeti hajlandofágok, tsak' 
könnyen belé unt falvifi vén-Pap' barátsá-
gába, 's el-felejtkezvén minden ő tőle vett 
íz ép oktatáfokról ? 1773-4& éfztendöben, 
eggy erős és izm^s Kiarke névíi hajós Ka-
pitánfryal Angliából és hites férjétől meg-fzö-
kött. — Kém fokkal külömben tselekedett, 
ama liires . Jlduffeau1 özvegye is;" mert tsak-
nem fokára férje' halála után, el-felejtvén, 
hogy olíy nagy Ember' hitvese vól t , kit a' 
Királyok tifzteltek, ' 's Fejedelmek barátsá-
gofan meg-látogattak, eggy Ángius. fiatal 

^ inashoz ment férjhez. — , 

J fzép tudományok', 's a Világi hol-
tsejség' hajzna. 

Torquatiis Tafso, ama híres Ola'fz 
Vers-fzerzö, kiaek fcmeg-fzabadítató.ttffi* 
rufálmrál írt ditső -munkája , mellyel az 
el-fáradhatatlan munkás és tudós T . T. Sza-
bó Dávid Úr mostan,fordít Magyar profi-
ban, hal hatatlan Págot fzerzett, már i& 
júfágábau különös hajlandóíagpt mutatott a' 
.Vers-ízerzéaiie^". Éfzre vévén ezt a# ó. Aty* 

• ía> 
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ja , hogy ne talán ez á l t a l V tudományok' 
gyakorláfokban meg-gátoltafsék, el-ment 5 
hozzá Páduába a' hói tanúit, 's kémén v 
ízemre hányáfokat tett azért néki. T a f f ó 
mindeneket békefségefen el-hallgatott. D e 
midőn az ó A t y j a , nagy meg-induláfsal 
végre azt kérdé tőle ; Mi hafznod vagyon 
már minden te Philofóliádból ? azt feleié 
néki: Abból tanultam e' T e meg-nem ér-
demlett kemény ízemre hányáíidat tsendes 
elmével el-vifelni. — Illy nagy és túdóa 
embernek munkáját, valófágos nyughatat-
lanfág^al várja fok tudós Haza-fi T. T* Sza-
bó Dávid Úrtól, anyai nyelvünkön. 

A' borjúknak mindjárt elles után lehstír 
el-vdlafitatáfoiról. 

Alig van akármelly hivatal' 's illppot-
béli ember,, a', kí olly. nehezen vegye-fel a' 
jó f z ó t , és hafznos tanátsot, mihelyt gyer-
mekfégétol f o g v a , emberkorjg gyakorlott 
akár minémií fzokáfival ellenkezik az, mint 
a' gazda ember, 's kivált azok közit is, a* 
marhás gazda, ' : Akár mit mondjon , vagy 
ja valljon néki akár ki, meg-elégfzik ö az-
zal: az atyám is így folytatta gazdaíágát, 
így bánt marháival, 's engem is így tanított, 

> De bezzeg me» kellene gondolnunk azt. 
is, melly temérdek rofzfz fzcjkáfok és 

/ vifz-

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 



& ( o ) # 

Vifzíza-éiefek -vágynák még a' Magyar „Or-
fzági gazdafágban, és kivált á' márhákfcal 
való bánásban, melly eket más Nemietek, 
nem kévés hafznokra, mái- meg-jobbítottak: 
eá gyakorlanak is. Ezek: közzé tartózik a& 
is, hogy a' kis borjúkat ném kellene az 
ányjok alatt fzoptatni; hanem mihelyt ellet-
nek, mindjárt el-válafztani, és étel' Y italra 
kellene azokat fzoktatni. 

Égéfz Alfó-Szaxoniában fzferte fzéííyel 
járván, a' lég-üagyobb rharhás Gazdák kö'-
rül, fot és kivált áz olíyan Majorokban j a' 
hói fzáiz 's két- fzáz. tehenek is eggyiitt >agy-
.nák, tápafztalíam azt, hogy a' borjúk rfíintí-
járt ellefek után eí-válafztátnak. Aliért nem 
lehetne ezt Hazánkban ié ,. leg-alább próbá-
ba venni 's gyakórlani, holott többnyire tsak 
ritkábban találtatnák eggy Majorfágban an-
nyi tehenek eggyiitt; tehát a' vefződfég is 
kévefebb Volna. 'S melly igen hafzhos len-
ne , 's léfzen ennék gyakorláfa, eggy előt-
tem léVŐ , Gazdafágról írt tudós munkából, 
közlöm annak bizonyfágát. A ' borjúnak, 
'úgy mond ez a' nagy Gazda, fokkal hafzno-
fább, egéfzfégére nézve , ha mindjárt eggy. 
be el-válafztják azt; mért az anyja tejét ter-
fnéfzeti rend kívül való kívánfággal fzopván-
b é , igén könnyen, már ez által is nyavalyát 
okoz fok borjú magának; az itatásban elleif-
-fcen aníiyit áá az ember néki , a' mennyit 

ide-
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idejéhez képest kíván. A ' tehénnek fe fé , 
lette káros >.a' fzoptatás, mert nem tsak a r 

tölgye gy akraif ki-febeíul, kivált az erofebb 
borjúk' fzíváfok áltál, hanem a' fok döföléé 
miatt könnyen belfő Icára is eshetik; E'mel-
lett á ' tapafztalás bizonyítja, melly igen ne-
hezen 1 éhét az anyja tejéhez fz ólt ott bóriúi, 
id6vel'; el-válafztani, úgy hogy mind az any-
ja j mind m a g a , gyakran n&ány napokig 
is meg-fínlik azt, 's eggyik fenh akar enni, 
a' honnét mind á' kéttö ízem-íátornást el-
foványodik. Hogy pedig a1 kis borjú kön-
nyen az ételhez f z o k j é k , igen jó léfzen ele-
irtten néhány nap feriyö magot rakni fzájáha. 
Ez által az ételhez igén nagy kívánfága ger-
jed, 's a' belek is ki-tifztúlnak. Láttarrí, 
högy az .Alfó-Saxóniai marhás gazda, ki-fé-
je'ttén á' tehene' tejéi, úgy kevérté azt, mind-
járt- elléfe után el-iVálafztott borjainak italok 
közzé, 's ez í áltai a' lé-tágó borjút, más 
fél, fot két mázfára is hízlálta, r-' maglót pe-
dig fzern-látomást Javította. Tsak igen úgy 
vélem, hogy á' mit a' kiil-földi gazdák nagy 
hafzonnal ' gyakorlatiak aVMagyár ga.zdáíe 
is íeg-alább meg-próbálhatnák. ílfyen fór-", 
iríán, nevezetefebb liafzná lenné, kivált 
már annyira ineg-clrágúdván a' téhéri v^jy 
á' HazabéH marhá-tartasnák. 
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A Szem fájókhoz. 
Sok ember felette fokát fzenved a' fzen 

fájásban, kivált a' kiknek igen el-gyengűlt 
a' fzemek,.. 'S mint hogy a' mi testünknek 
minden tagjai köztt eggy a' ieg-neniefebb a' 
izem, nem is Eanátsos minden. emberre bíz-
ni ' annak orvosláfát. Eggy a' mostani 
kül-földi nevezetefebb Órvoíok köztt Spren-
ger Prófefsor , eggy Viirtembergai érdemes 

•< •'tudós, ezt ja vallj a fokfzori -próbálásból a' 
Izem-fáj óknak: 

A ' kinek fzeme fa j s gyenge, vegyen 
vagy fogafson maganak három hím Sere-
gélyt' (Linné Sturnus vulgáris) 's adjon' a* 
aoknak naponként maga azon tányérról, 
mellyről maga evett enni, és eggy jókora 
tálból, mellyben még is feredhefsenek inni. 
Ugyan ezeji v ízzel , mellyben a' Seregélyek 
feredtek mofsa meg napjában többfzör, fat 
minden órában fájdalmas fzemeit ; 's eggy 
két hét alatt érezhető enyhülést tapafztal; 
és idővel tellyefsqggel meg-gyógyúl a' fze-
me. — Né melly embernek ugyan eleinte 
eggy kevés vifzketegféget okoz ezen Sere-
gély-ferdőveí való mofódás fájdalmas fzemé-
ben ; de. tsak kevés idő alatt el-múlik az< 
Maíbk leg-kevésbbé fem érzik azt. 'S még 
is mind a' két féléknek halinál. Tsak 
hogy ízorofan arra kell vigyázni, hogy hí-
mek legyenek a' Seregélyek, mivel a' Nős-
tényeknek nintsen ez a' hafznok 4 

Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Jelzet: 728.196 


