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Det sorde Val sorekomma en del Lasare
osortankty at ock vi vid detta tilsa!le inlaceS
o(s uti en siik , den alla Hushalds-Bac-

ker och Skrißter sa tilrackeligen tyckes liasva
ashandlat; samt vilje nu tala om en sjukdom,
den daras Artis vecerinariæ svantier saiom dess
rarta idkare med mera grantkning utsoras
kunde Jemte hvad vi i Sciagrapbid morbo-
rum p. 140. Not. m. lSsvat, ar dock vart e-
genteliga syscemSl med detta Academiska ar-
«bete ej annat, an ac isran glömska yidare be-



vara den ar 1761 har i Landet strosVancle Bo
skaps sjukan. Vi anse den sa mycket mera
sortjena esrervarldens ihogkomPt, som den
markeligen lägger a daga, huru och na hvad
satt de Endemiska Boskaps Peiderne. asven
som Catarrhal och andra båttre artade Febrar
i Ma!ie;na och smittsamma sorbvtas kunna.
Vi hasva ock (5 mycker bel!re utvalde detta,
såsom et for vetrgiriga nycrigc ämne. sbm vi
derigenom tii sleres granskning sa upgisva sle-
re omständigheter, hviika utreda kunna, det
nura sammband Boskaps Pesserne sin emellan
aga, da ock mera livs deras i de!sas forekom-
mande och botande sa mycket vissare prosvas
och ytterligare vantas kan.

§. 2. Med ordet Boskaps Pesleti, på Fin-
ska Karjatt Rutto , sorsta vi alla de sivkor,
hviika iiynnerhet ibland Horn Bosikapen med
en Hetbrands Feber (Febre Inslammatoria) a-
ro mer eller mindre strosvande, och som
med en lika (a hecsig svulnad utbryta, derest
ej döden desssorinnan genom tilslorrer Brand
(Gangrcena) mellankommer. Vi innebegripe
iaiedes under detta namn, ej allenad: den i-
hland Hornbolkapen Epidemiæ på smictsamt
satt harjande; utan begripe tillikes under sam-
ma namn de pS vitla tider och trackrer En-
demice ilrosvande Bolkaps Febrar; (asbm ock
den (S kallade Skott sjukan, el!er Finnames
Ambu tauti, hvilken asven lika som osorsedt

hetiigt satt, såstån mera stroyis angriper
ch dödar, s

I an-
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I anseende til desias naturliga samband
med hvarandra, anse vi dem lamteligen uc-
gora et Slagte (Genus), som under namn ar
Bladder Pest (Pemp igus) i sciagr. Morb. ho-
rer til den Febriliska Ucslags Fiocken; same
sordele deirij under namn as slag (Species)? v.o
i den Sporudiska Boskaps Pesten, da et e.!er
annat kreatur as mindre värkände ocb tbsalli-
ga orsaker far en haslig anslöt asdenne Brand-
feber; 2:0 den Endemiska , da slere as ortens

och arstldens sarskilte beskassenhet kpmsnande
orsakerastadkommadenneßrandseber ibland sle-
re kreatur; och 3:0 den Episooti/hi ,

da Farso-
ten ar as smitta, eller de tilslotande orsaker-
ne sa vSldsamma och illa artade, at sjukdo-
men deras blisver smittsam, 1 grund as denna
fordelning tores den sa kallade skott siukan
til det iporadiska ilaget; den Boskaps Ftber
Ster som har i Landet under heta och torra

somrar yppar sig, den dar ock ofta til R6d-
sot utbryter, eller med denna ar sorknippad,
raknas til den Endemiska; och den som e-
genteligen genom smirta alia årstider Epide-
mice harjar och strosvar, horer til den Epi-
sootiska.

§. 3 Til utredande as desTas naturligasamrtt-
band med hvar andra, vilja vi sorsl ISmna
nödiga underrättelser om den Endemiska Bo-
skaps Siukan, och egenteligen halla oss til den
som ar 1761. snarc sagt osver hela Scorsursten-
domet gralTerade, hvilken ock as alla har i
Landet o(I bekanta varic den sySraste, Den
vitte sig i Julio och Augusto som svarasi, same
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bortrykse på en del cracktes en ovanhg myc*
kenbet kreatur. Denne 1761 Srs Endesnie vas
ock fram for andra sorr existerade deri inark-
vardig, at da de s6rre på tydeligare (atc rent
as varir Endemiska, egenteligen as Sommar
hettan &c. kommande, en!-igt den belkrisning
vi i Kongl. Wett. Acad. Handlingar 1758. at-
lamnat, bar denne paec mera utrnarkt iatt cilli-
kes ikladc sig den Episbotiska sjukarts art och
natur, i det "den varit ovaniiga sinittsartt En-
kannerlrgen uti Masluby, Cangasala och Bir-
kala Soknar, jemte andra deromkring varan-
de orter, och sornamligasl: vid sarvagatna u-
ti osre och nedre Satakunda llurader, hvarest
clen i slutet as sunk> aldrasorst yppades, dar
var den ock som svarast. På nämnde track-
ter var den sa strosvande, at den innom pas
veckor ci alienasl såsom vanligt ar störtade
Oxar och Kor, sann Hastar och ungnor, utan

ockta dödade Far, Getcer och Svisi, lamt Hun-
dar och Rosdiur, och, hvad mera ar, asven
Jdenniskor. Såsom skrisvellerna, til ois isran
Probst. och Kyrkioherdarne i Mesluby, Can-
gasala, Birkala, Pa!kena, Lariipala, Tyrvis,
ixiulo- Hvittis och Loii^nijocki bestyrka, sldr-
te alenast uti desle 9 Socknar inndm nämnd»
Månåder 1646 Hastar-, 3005 Oxar, Kor och
UngnSt, 1343 Far, ssßGetter,s 7Svinkreatur
Och 79 Menniskor, as slstnamnde 30 Perso-
ner i Mesluby, 20 i Lampala, 13 i Cangasala,
6 i Birkala, 5 i Hvittis och 5 i Loimijoki;
at tortiga de nagra hundrade Personer, som
ilsven blesyo angrepne, men åter tilsrisk-



nåt, Och hade vi hasc tilsorlireliga*underat-
te!ser isran alla andra Socknar, ia innom som
utom Abo LS.n, hvar halst Farsoten viste sig,
vore ingen tvisvel, at icke summorna pSstor-
tade blesve manga gangor (sorre, ehuru på
de osriga districser ci med enahanda hastig-
het harjande. I Mesluby Socken v*ar Haststort-
ningen (5 svsr, at näppeligen 20 Hastar i he-
la Socknen blesvo behalne, samt| i de nar-
masl dqrintil belagna sbgo mer an halsten.
Deremot var (lortningen pS Oxar» Kor och
Uugnot störst i Loimijocki Sockn, ty nnm-
niern (teg dar narmare 1100* men på Hastar-
na til 87. hvi!ket troligaO: harrorde deras, at
denne Socken til starre delen ar skild isran sto-
ra Landsvagen, hvarigenom den i MelFuby
upkomna i laltsmittan har ci fick särdeles til-
sa!le at agera.

§. 4- At denna Bollcaps siuka, jemte deis
Enaemiika orsaker, de dar på sarllcilca orter

voro olika bidtagan.de til Farsotens (kiijaktiga
hastighet, tiilikes genom Imitta as siuknaae
och scurtade kreatur sig vidare utbredde, der
om bles också den mindre tankande Allmo-
gen suiie!igert osvertygad, "iedan de sedt tiere
handgrine!iga btYndeKer derpS, huruledes det
ena kreaturet fick (iukdomen as det andra,
och det ena Byalagets kreatur as de andras

desle med de sorre kommo
på cc bete. Genom skutshastarna sbm vid oniby-
tena dels ?juknade,de!s dogodpriddes cen ; sorslra
borian ISiigs med-Lands-vagen isran ena Gast-



gisverier til det andra ganlka hastigt; orh
livareJt utas osre sogderiets Boskaps drifter na*

gra siuknade eller störte i det nedre,dar mark-
tes ledan vidare sidstnamnde Byalags egne
kreatur i samma siuka storrände. Om den Tii-
bingiska Bolkaps Pesien ansor H, Prof. Mau-
chart (v. Hallers DisT. Pathol. T. VII, N, 272.

XV,) nagra exempel, huru Svinkreatur dvdtas det de ätit siuknade krearurs tarmar: mera
ällmänt och på siere stallen bles det i denna Ln-
demie oblerverat, at nämnde Svinkreatur sior-
tade as det de ätit as illa nedgrasde kreatur;
at fortiga mangsaldiga andra smittsamheten be-
styrkande händelser, asven på andra, utom Stor-
bolkapen. Ännu den pasoljande Vinreren up-
iisvades sjukdomen uti Hvittis Socken i en
by a nyo, genom Fodret utur en Lada, hva-
rest vid sodrers uttagning den Hund igensänts,som wnder sarsoten saknades (*).

(£) Det som nu mera tydeligast bestyrker den Endemi-
|ka Prstens smittsamma natur, ar den h.ndelsen som i
Korkiakotki by Ssven 1 Hvittis Sockn 177-5 timmade, d5
q H.istar störtade, as det de om Våren bettes i den a-
kerbacke, diir soimuaren sorrut de störtade kreaturen o-
varsamt nedgrasde blisvjt. Härmed bestyrkes ock ytterli-
gare, hvad slere sorrut i bsre och nedre Satakunda Ha-
rad, som ock i Bierno &c. observerat, at sagde siuka,
dpck strßvis allenast, vjste sig 3ter de soljande Sren, pS
de orter den Sres sbrrut varit mycket dödande; at ci for»
tjgq den ibland allmogen inritade tanken, som skulle
Jioskaps stortningen i Kyro Sockn as Kyro slaget hasva sin
sorsta uprinnelse. Hvad makt ligger icke dersore derpi
at störtade kreatur upbrannas, eller ock tilrackeliga
djupt jiedgrasde yarda?



Ehnru smittsam ars Boskaps Pesl
varit, (a var det tillika nog tvdeligit, at den-
ne Epidemie ci genom rmitta isran sratnman
de ors han!edde sin början, ei!er genom drif-
ter isran andra Provincier ägde sin upkom!t;
utan hade den tydeiigen sin sorsta uprinnelse
as Landets egna Endemisls,a oriaker, ock isyn-
nersiet as decta arets herta och torka, sast den
genom den störtade Hästen i Mesiuby uti os-
ra och nedra Satakunda Håråder fram for an-
dra orter b!es masl harjande. Den continue-
rade ock dersore sv&rast, ia lange Sommar-
hettan varade. Och ehuru nagre tyckte sig
markanagot tiltagande, as'det ragn somiju-
)io sorrt sValkade jorden och kreaturen, 15
funno mSngsalt slere dock tydeiigen, at sar-
soten genom lamrna manads ragn minlkades,
samt i Aiigusto åter tiltog, enar torkan a ny-
o b!es beivarande; och anlkont den i Augusto
uplisvades, var den dock nu mera eisairnitt-
sam eller hastigt dödande, utan i dess (talle

mer an sorut utarmadekreaturen genom Biod-
blandad Utsoc och Blodpinkning &c. da ock
en del mer an sorr marktes ho(ta> hvilket
til någon del tilskress de kyliga och sorläng-
da nattren.

§. 5. Innan vi vidare sorsoge oslT til Far-
sotens l mteliga Symptomer och Orsaker, vilja
vi desssorinnan betrakta de tilsalligheter, som
på Folket da de smittades soretedde sig, pS
det sjukdomens ratta art och natur trm b!isva
la mycket tydligare. At ostanamnde Boikaps
Pest också på Folkec vid de sorra Eridemier-
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na s6rosvat sroittsaroma varkningar, ses tyde-
ligen nog as hvad i Kongl. Werr. a<ss. 1758 p,
52 ansortsinnes,sasom ock i 1775 ,°?s asler, p 151
byarest om 1774. ars Pest handlai; likval vo-
ro dess smittsamma varkningar nu mera all-
menna, enar de vid boremedlens ingisvande
ocli de störtades nedgrasning, men i synner-
het vid Hudarnas asslaende voro osorsikbge,
och ci nog varsamt akrade sig for de siukas
ändedräkt, och de störtades exhaiationer, be-
synnerligen om Bnken under slåendet osorsk-
tigt bles opnad. F.n karl (om ester sorrattad
slaning satte sig gränsle osver kreaturet, siuk-
nade och dog itinom sa dygn, at fortiga
mangsaldiga andra händelser och dem som
Winteren derpS timmade, da slortacle kreatu-
rens Hudar barkades och til Låder bereddes,
Jams, Wett. Acad. handl. for 1764 p. 50. En
dräng som barsotad rakade trampa i gorr, es-
ter et stort kreatur, (tannade for en brännän-
de Gangrxnos Jvulst i sagcle sot; och slere, dS
de t. e vid ingisvandet besolades as kreatu-
rens våtskor i Ausiktet, eller Brostet, eller på
yttre sidan as Eiandren, sorsporde kort derpS
et klinnde i bnlset, som ester risvände bles
sm£rtsamr, med brännände svulinad och Inslam-
rnerande Etter Bladdror (Phlydænte) samt sor-
byttes vidare til Pvdtsar , derest de ci as til-
stotter Brandfeber desssorinnan lisvet tilsatt,
De Ster (om invårtes, genom ändedräkten
eller eljest blesvo angrepne, ansattes straxt i
hela kroppen as en snslammatorilk BrSnad,
hyareber någon utvartes del iedermera vida-



re svullnade och med Etter blSddror röjde
sin oart. Jams. 2. nplagan as vara underratt.
om mast gangbara Siukd. p. 69.

§. 6. At vStskorna i gemen på en stor
del, särdeles i Augusto, har i Landetaro mer
Phlogitiiska an på andra arsens tider, och ac
denna Phlogisticitet de hetare 090 torrara
Somrar astadkommer slere Endemiika sjukor,
det antaga vi som en nu mera otvisvelaktig
sanning. Flere Medici hasva med oss harstudes
observerar Sydenhams Pleuritis aestivalis, Fri-
slår och Spik B6lder; ISsom ock vi slere re-
sor i Augusto, sSrdeles om midjan och i knä-
vecket eller rattare under strumpebanden ar«
farit betsiga Utllager med kliande, de diir
latteligen, (ardeles ester riivandet, med brSn-
nande betta och vSrck, i smSrre Spikb6lder och.
Sårnåder sorbytte varda Jams, D. Flagardts
Ot»s. i asl:. Up(! Vol. 1 påg. 57 och Pror. Ber~
gii sorsok til gangbara Siukd. utrönande for
1*755. p 76. Detta instSmmer Ssven med Herr
Probst. Pakalenii Observarion i Vvatia vid i~6i
ars Endemie, at nagre as dera (om ci hand-
terat sluke Kreatur icke dess mindre singo
Quesor, Blernmor och Biasor as hals Hastel-
nots storlek, med mörk grsttt eller gult vatn;
och om denej straxt vart uplkuren 1 kors,at
vatnet leck utkomma, och sedan smordes med
Talgblandad Tiara eller Terpentin, började
Svulsten, som dels ord lyda, ae g 5 3r Hjertat,
hvilken omotad på 3:die dygnet tilslcyndade
döden. I samma skrisveste til öls berattasom
en som seck slik Blemma i stolgången, 6ch
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en annan i medium as Urin röret, hvilken
ock tapte Urin, sa Blasan Iprack kort for dess
död. Herr Pr. Edner ansorde likaledes, hu-
ru en del singo svulster på de bara kroppens
delar, men andre också på de takte, med o-
lidelig värk. Der hos anmarker han , at fol-
ket siuknade sorst i Augusto, da den redan i
början as Julio marktes på kreaturen. Sa
berattar han asven, huruledes på en
hop barn cc Utslag da viste sig likt Messlin-

sen, hvarvid de ester soregangen upkartning
lagade sig ondt i magen och brostec

och med jammerligit skrikande satte lis-
vec til. Herr Pr. och Do&. Idman har as-
ven uti bres berattat, huru nagre satt svull-
sser, tåstån siukdomen ci varic på negdi_n;
och huru nagre under Hobergningen satt
liksom Getsting i Ansikter med Vacnblasor
kort derpa; såsom ock at ofta nämnde Brand-
feber med blator marktes arligen,so!jaktscligen
asv*en da ingen Boskaps Pesl vist sig. Jiimt.
Sciagr. Morb. påg. 143.

§. 7. På desla grunder anse vi vSra heta
och corra Somrar såsom en as de sornamsta
orsaker til siere vara Endemiska sivkor, och
isynnerhet til den har gängse varande Boskaps
Pesten, enar de ci tilrackeligen gen im ragn
tempererade varda. På de o< er Boskaps siu-
kan 1761 var som värst, hade de isran gredie
dag Pingsl eller den 12 Maji in tii Mariæ be-
sök. d. 2 Julii, rlet ar på 7 veckor ci hast na-
gos ragn; och ester Herr Prosesi Leches Me-
theor. Obs, var ragnvatnet kring Abo i Mar-
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tio i, 447. tum, Aprill 1, 464. Majo o. 689.
Junio o, 810. Julio 1, 028. Avg. 1, 371. och
i Sept. 2, 274. t. (asom ock vårmen per Me-
dium tagen, i Majo 16 grader, Junio 23. Julio
23, Avg. 23 och i Sept. 16 grade r.

Til denna principale crsaken till§gges 2:0
en allrnari bssst på ciirackelig scda och tarsve-
ligit bete rbr kreacuren, isynnerhec de ar da
våren va II och torr, samt ringa tilgang
på dugeligit och qvickt vatn, hvilka a:ge bri-
ster eemeniicen atsolja torra och hcca Som-
rar. Bä bagge delTa var ock 1761 en allman
brissc, hvartil detta arets myckna blSsvSder ci
licet bidrogo, ty i Marcio hade vi kring A-
bo 19. i Aprill 20. Majo 20. Junio 19. Julio
17. och i Avg. 18 hel och hals (lorms samt
starkare blasvaders dagar (ad. Holm. 1762)
Och ehuru rika Bjorneborgs Lan, såsom ock
slere andra tra&er i Finland, aro på Insioar
och strömmar, 1S hasva Byalagen på slere
stailen dock svar atkomlt til dugeligit vatn.
da torra (ömmar infalla, som ock tilgang på
tillrackeligit Mullbete, aldenlsund de bördi-
gare stränder och marker merendels inhag-
nas och Hushals vettet hos ratt sa ännu hun=
nit sa vida, at de vid besynnerligen trangan»
de tider skulle for kreaturen uplata någon
ang, sorr an ester skedd hobergning. S5
aro ock en stor ael (a vardslosa, at de utan
tilsyn l&ta sina Hastar ochOxar, som ock Ung'
Bolkapen ofta hela Sommaren ga på utmar-
kerne, såstån Backar och Jolar uctorkade blisvit



I hanseende til den *i s6regaeo.de § an-
markta kropparnas benagenhet til Brandsebrarj
torde ock myckenhecen as Broms oc.h Styng
(Tabani & Oeltri , lamt Mygg och Svid knöt
(Culices), som 1761 ovanligen besvarade bå-
de Kreatur och Folk, kunna anses lasom n-
got bidragande til Endemien; Bsom ock Fin-
narnas Racu (Aphides); dock tiitro vi oss med
större skal b6ra anmatka den AnsSndeliga Lus-
ten ( aer Phlogilticus), lom israti karraktiga
Marker- ocb Myror under rorra lomrar 13
ymnigt uplliger, lasom en mera vasente!ig or-
iak. Den qvalm och det qvasvande som he-
ta och torra Somrar Sts6ljer } marker en hvar
tydeljgen, och tyckes bast kunna sorliknas
vid de qvasvande 3ngor och utdunstnjngar som
Phosphorus och llorre Folkhopar i smär-
re rum SlFadkomma. Hiiru vida nämnde
Sommar qvalmer as den namnda Antandeli-

Lusten isrSn myrorna &c. egenteligen han-
edas bor, och hvad denne til kropparnas

Plilogisticitet, och vilTa orters Endemier m. m.
bidrager, ar et smne som var tids Physici up-
taks} det ock samtida ytterligare b6ra under-
söka och titreda. J3mn. Essai Jttr disserentesespeces d air par M/. Sigaud de la Fond , hva-ras utdrag sinnes i Gotheborgs samlaren 1781
p. I9J, Och ehuru denna Antandeliga Lust as
detta arets myckna bllster mSrkeligen b!isvit
skingrad, 13 torde den dock p 3 skoerikare
tradser icke des mindre varit v&rkande, och
sorry bidragit til den sySrare Hornbnskapens
stortning uci Loimijoki Socken.



Sa voro ock slere som trodde, des for«
Ikamda Fodret, som aret sorruc vatt berga->
des, stVen bidragic til denna svara Ende-
mien.

§ 8. Hvad som särdeles 'oidrog dercil, ac
1761 ars Boskaps Siuka i osre och nedre Sata-
kunda Håråder fram for alla andra orter varsa malign, det tilskrisve vi den olyckeliga
handc!sen, som samma Sommar timmade deri
22 Junii, da en Hast in vid flora sårvågen e-
tmellan Birka!a och Mesihby Socknar ltdrte,
och utan at nedgrasvas bles dar liggande he-
lU Manaden, til dess den as Korpar och Mal
hänt blisva soptärd, hvarigenorrt lusten på de
der osnkring yarande trackter markeligen in-
sicierades.

r.o Hände också det, at en rriyckenhee
Allmoge på en vagalyn strax derinvid undes
Varsta sormulcningen latr/mankallades. Da nu
deises jemte ancTra relandes Hastar, hviika
sagde tid til Orivasi och Tyrvis Marknader*
11) md. 6. och 13. Julii ins6llo3 harigcnom
insicierades, sedan de sorrut genotn briirande
sdda och as Sommar torkan m. m. biisvit ti!
Bolkaps Endemien disponerade; finner man
deras betydeliga anledningar til denna Farsots
ovanliga oart på dclla traeler, lamt oriaken
til dess Epidemilka smittsamhet, på lika iate
som da snnplare Eebrar til Maligna och Pest-
lika sorbycte varda (J.

D. Pringle oct» H



14
3:0 Genom a!lmogens osorsiktighet hän-

de ock nu, at en stor del as de ssortade kre-
aturen vraktes uti Insioarne, de dar sedan
kringdresvos, ocii längre tid bort bidrogo
ännu markeligare til smittans sorokande och
kringspridande. Sa blesvo utom dess slere
ssortade kreatur i Skogarne liggande; såsom
ock en marke!ig del på o!ampeliga stallen in
vid Byarne, ja asven i Fagards lidren osor-
siktigt jordade.

Lagge vi for det 4-.de ännu hartil: as Föl«
kets stora besiortning under deras bruda ar-
betstid, samr aslagsna belägenhet isran all til-
gangelig hielp; b) allmannetens da ännu ra-
dande okunnoghet, besynnerligen uti skogs-
bygderna, dar de sorr ej vetac as nagra be-
tydande Boskaps ssortningar; c) der?s fordo-
mar om det oundvikeliga odet, och deras
deras kommande tröghet uti Prælervativers
och botemedels brukande; samt d) tiltagsna-
res osorsiktighet med hetsande sakers brukan*
de, (a for kreatur som sig sielsva, medelss for-
cerade ritrer och BadlsugegSnges, Terpentin-
Beck - RysT-eller Entras olja, Branvin, och
Hvitlok m. m. alt i andamsl at befordra Svett-
ning; ia larer en hvar latreligen inse orsaken
til denna Epidemies hastighet, och hvarsore

belastade Lazaretter tn. m. nogsamt arsarit, och Ssven
D. Lindj i Boken om anstickande Febrar på Skepp, fun-
nit undertiden aldeles Pestlia: gar nut die Beulen unter
den Achjelen und in den Le isim ge/elien

, Jo das danials
die krankheit wenig minder ais die Pesl var. Jams, Got-
ting, anz, 1764. p. 786.
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sorrnamnde Socknar as Boskaps slortningen
som svarast hemsöktes.

§. 9 For at vidare visa det nara samman-
band, som ostanamnde 1761 ars Epidemie has-
ver med den Episootiska, i Skåne och annor-
studes i Europen harjande Boskaps Pesten, som
ock med Skottsiukan kring Botniska viken och
Lapprharken, vilja vi vidare til Symptomerna
beskrisva dem hvar for sig, och sorst ansora
den Endemiska.

En!igt med arsarenheten, inställer den
Endemiska Boskaps Pesten såsom sage ar sig
hos oss enkannerligen de varmaste Somrar,
på de hetaste Manaderne som värst, da desTe
hvarken genom Ragn eller. B!aster vederbör-
ligen blitvit renade och atkylde; varandes karr-
aktiga betesmarker de orter på hvilka den
sorst jerna yppas; (asom ock de tradter, dar
Kreaturen ingen tilgang hasva på rinnande
backar och på Lustsyra riktade källor. Den
börjas gemenligen str6vis eller Sporadice med
en Utsot, den dar sedan til Rodsot sorbytt,
bor anses som en sorelopare til den Hetsiga-
re och Endemiska, halst om slere kreaturs
Dragel samma tid märkes mycket seg och
halsvags til marken hangande. lbland bör-
jar ock et eller annat kreatur osorsedt blisva
pS stallet liggande, och utan at vidare idilTa
stortå innom sa dagar, utan at skoterskorna
sorrut märkt dem siuka, utan haldre ansedt
dem lasom på kort tid fetare blesna. De fe-
tare och raskare, såsom Oxar,Tiurar och Gäll-
kor siukna snarare, och do tortare, 3n Ung-

boska~



scoslopen och de magre, s6r hvilka !'det latta-
re til Ursot e'ler Ssvu!nad utbryter, hvilken
sidsinamnde på srarndelen asloper s jkrare til
Kreaturets an da Juret eller Skåpet
ansattes. I dess slere byar och på cess slere
track?er den liksom på en gång börjar, delso
allmahnare aro orsakerna, desto h3stigare
Symptomerna och desto svarare blisver da
ock Endemien.

De vislåste och allmannasle tecken som
utmarkaEndemiens utbratt uro: Kreacuren blisva
ilinna och besvaras as bulrande i
Katbororne flyta mer an van!igt, och det som
utur Mulen och NMbororna ucslyter, -ar (S
segt, at det halsVags cil marken mSrkes han-
gande; Mulen ar ock osra svartslackig, Ögo-
nen röda- oCh vartiga; Öronen slokande och
kroppen skosvis darrande; Hornen stundom
kalla ock rtundom varma. Vidare betagna
ligga och hanga Husvudet; vanda alddes i-
gen at ata ocn idisla; Andas tungt och Ho*
sta ibland; larstt utan vidare tekn siorta in-
nom sa dagar. En del ival!a, och som!iga i
13 hög grad, at de (sraxt ester döden ratnnat,
De i synnerbet, scm i bbrjan hast bullsr*dch
tiutinde i Tarmama, stadna ostasl sdr stin-
kande Blodblandad Utlor, och dess mera
stinkande denne mark,es, dess narmare iides
det ock ti! deras slut. De som ci
sorsla dygnert stort, eiler ssict Utsot, sa Jeder*
mera någon Svullnad, oscast osver hela Hus-
vudet, eller Eiallen, eller Bringan och sram-
delsn eller annorstades, den dar upristad van-

ligalt
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ligast gisver varblandadt vatn, hvarescer de
merendels tilsriikna; (asom ock de, på hvi!ka
svulnaderij (asom mindre, blisvic sorde!ad, el-
ler Imamngom lika som skorpnadc och sullic
asj eller vuxit uc med den gamla huden, tS
ny hud i stallet tilvuxic och noret blitVjr sull-
kommeligen sriskt (•). På nugra ar miolken
Blodblandad, eller i dess ställe Urin; men sle-
re sS dock (asom I'ades Blodblandad Utsot,
hvilken lorsta dagarna tilslotter sa myckecsnarare befordrar kreaturens tilsriskmng 5 men
mot slutee as siukdomen undertiden gör, ac
kreaturen sorst escer längre tid vcdersas. Jamsl
Kongl. Wett. Acad. handl. 1758 och 1775.som ock D. Gislers i samma asier 1-59 om Ren-
siukan, och Mag. Holstii Disp. under Docl.
och Wasa Ledarn. Kalms Praesidium, Om
Boskaps ijukan i Osterbotn,

Ucom hvad vi slelsve vid vara resor nndes
1761 ars Farsoc ersoro sornummo vi ock escer
Se i slutet på arec as de §, g. nämnde Sock-
nars Kyrkioherdar och Probslar, det omtalre
Endemie til Sympcomerna aldeles insramde
med 1757 iirs Endemie, as hvilken cc trykc
utdrag jemte Medicamentren 1761. utdelcesj
allenasl: med den anmarkiwng, ac Bositaps Pc«
sten sldslnamnde ar varit svarare an nagoti*
lin cilsorene; i Lampala t. e. en flor del der*

B s6ro
(*) Vid 1774 ars Boikaps Pest observerade H As*»sess. Björnlund Not, som ester d? Metastatisks

Svullnademes tilhelniiig singo nya knölar och Svtilstii',som varade sedan i siera veckor, hvartiuder de lik* v*l
£6riuss |a uppS betst»
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sore ock siort hassigt, utan all svullnad eller an-
nat Urslag; ja en stor del i Loimijoki innom
nagra tjmmar; och som bast man i PalkanS
körde med en del Hastar, och trodde dem
vara sriska ,

hatva de stupat for anspannet;
de som osver hela kropoen svullnade dogo
ock snaralt: och stod dersore i Ikalis ci at
bjelpas med sorr brukade Medicamenter.

§. 10. BetrasFande Symptomerna som vid
den Episootiska soresalla., sa sinnes, as de be-
lkrisningar som osver de SkSnska,Danska och
Hollandska &c. Boskaps Pelter utkommit,och
i synnerhet as Probst. och Wasa Ledarn. Hiort-
bergs om den Skanska, Barberets och Bour-
gelots om den Franska, och sist as D. Sandi-
sorts (Wett. atst. 1769) om den Hollandska,
at denne också ar en Inslammatorisk Rotfe-
ber: Boskapen blisver modslulenj hänger
Husvudet och oronen, slumrar och små dar-
rar, uphor at rama, ata och idisla; ester Rys
ningen soljer hetta, med skistande köld och
varma i Hornen, Öronen och Fottren; ogo-
na aro röda, svullna och rinnande; de hasva
svårighet vid at dricka; Andas tatare med in-
dragna sidor och utstrakt Hals, samt Hosta es-
ter hand mer och mer. Deras ändedräkt ar
mycket stinkande, hvarhos Tunga, Svalg och
Mule blisva svartslackiga, med legt stinkande
gar, ibland Blodblandadt, och sluteligen hud-
lösa. I aro de måste stinna och sor-
stoppade, men sa sedan en illa stinkande Ut-
sot, med Blodblandade Excrementer; på des-
sa märkes tiilika bullrande i Tarmrana; en del

tram-
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trampaoch vrida sig,sasom asColicplagade.Som-
liga pinka Blod; sina as och gisva B!od i ssal-
lec for Miolk isran Spenarne. Större delen
som ci de sorsla 7 dygnen stort, sa Biasor och
Svullnader som likna Feberskote, och med-
sora oscast Kreaturens räddning, enar de ve-
derborligeil opnas och slcosas. På dem som
under (jukdomen slagtas, maskes B!oden myc-
kec (vart och tjock, (*) sarric kottec slapt och
blakc; Gallb!Slan myckec utspänd as Galse,
hvilken nler liknar Urin; Vammen (Rumen)
myckec syld med cort soderj och MSngsallan
(Omasus) myckec skor; såsom och snarc iagt
de masta invårtes de!arne; i Husvudet, B*ostet
och underlisvet, inflammerade och ril Brand
gangna. Sa arb ock Var Bölder 15 in-som
utvarces observerade.

§. 11, Anikonc dc EndesruAce Bolkaps
Pederne has i LandeC, for bristande underrät-
telser ci biisvic sa sullslandige beskresna som
den Episootiska, sa kan man dock as hvad
ansort biisvic latteligen inse, hnru rtara den
Endemilka, til sin egenteligi art och riatur,
med den Episootiska inssammer. Det fora
enkannerligen atlki!jer den listnamnde isran
den sorra, ar des mera ällmänt harjallde var-
kan alla årstider, sbm slc.br ci allenast genom
Imittade Kreatur och deras Excrementer, u-

s*) Vid 1774. srs slakt, observtrade sierC

Husha!lerskor, blodet och Lesren på de slaktade Kreatu-
ren ovanliga stark, sa den behotde mer «n vatiiig ut-
sp.,dning, innan desse til kors ttyttjas kunde. Fettet
var ock bortsmultit, cch Margen ganika tujiil.
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tan ock genom andra as dem snt)ittade äm-
nen Ltter sleres arsarenhet {kiljer den Epi-
sootiika sig ock derutinnan, at den ci angri-
per Hastar, "Far och Bockar, an mindre tolk?
utan endast den större Hornboskapen, sarnc
at de rorrnamnde Kreatur, (asom Prof. Cam-
per intygar, icke betler genom Tmpning smit-
tas kunna. Jamsor Beschasrig. der Natur-
sorscb. Freunde in Berlin 1779. p. 95.

§. ii. Om clea Episootiska Pesten, uti
Jlamnde omständigheter, altid och på alla or-
ter soihailer sig lika, derom kan en framtid
vislare domma. Innan Præserveringar genom
ympning atven har a orcen blisva vidtagne,
v-ilja vi i denne §. andraga nagra betankelig-
lieter, på det orcens Naturtbrskare nia sS
vidare anledning at utröna : om och huru vi-
aa den Endemislca smittan i en beständig E-
pisootiik Pest sorbytas kan.

Utinysnamndeßeschastig. d.Natursorschende
Freunde in Berlin, hvarest H. Prof. Carnpers
ISrorika Prislkrist osver sragan: hvilkendr san-
yti ocb egeiiteliga orsaken til \mittsiukan iblani
Bosktipen £sc. upgisves (Jamsor Gotheb Saml.
p. 289.), påstår vai numnde H. Prosesior, med
siere for Honom, som sKulle den Epilootiska
Boskaps siukans sro och grundämne ej kunna
alstras uti Europest, och at sarlotcn soljakteli-
gen hos oss endast och al!enast genom smic-
ta sig ntbreder. Ivlen da han med andra
sliaste medgisva: at amtiet til byar ocb en snr-
sot någon gdng ocb r.agorstades hast sin burjan
ocb uprinnelje, sS finna vi inga tilrackeliga (kal
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ansorde, hvatsore samma atr.ne ci slere resor
§ nyo alstras kan, och detta någon gång han-
da (Ssven (om med andra i (ednare tider be-
kanta blesna Rotfebrar och Sivkor), ia v3l i
Europen, som Asien eller Asrica. Och saisan
denna sårsot intet directeisranLusten hasver sm
uprinnelse, utan for denna och andra smittor
egenteligen utgör et sortplantnings medel,
sa kan icke deis mindre nämnde Pestrro eller
ämne lika val, genom Lustens och vitFa dess
de!ars medvarkning, i lisagande Kroppar rull-
sol}as och dar alstras.

Huruledes alt lesvande inclinerar til rota,
da deras våtskor ci genom tienlig Fckia och
Lusc sornyade varda, och huruledes rotande
Sngor, ester sina sarskilta egenskaper, urgora
varksamma orsaker icausla potentialis) til alla
harjande sarloter, det beslyrkes nogsamt ge-
nom de vid belagringar, p3sl<eppen ,ibelasta-
de sanghus och Lazaretter, yppadej;(iukdornar.
Och salom den Antandeliga Lusten (Aer Me-
phiticus & Phlogisticus) i Skeppen och
zaretterne sramalstrar (Srlkilta Rotiebrar, <a
kan ock den Antande,liga Lusten, as slortade
Kreatur och de(s Excrementer, som ock at
karraktiga marker &c. Ssladkomrna (ina egna
Rutsebrar, enar Rortorna stiga til (torre mängd,
an den osriga Lusten med dess Acidum Ca-
ntho!icum (aer dephjogillicatus & sixur), ter-

perera och miidra Kan

Enar" vi tii!ikes paminna oss, de osriga
vSr tids PhyHska upcakter, om Lustens sldljak-
tiga grundanmen nied deras vsokningar, och

&
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isynnerhet de markvardiga sorandringar, star-
kare Lustens omskisten, halst på menniskor
(til ex. 1-82 i Martio), sorosva, hvilka i syn-
li*rrhes de tider blisva tnera värkände, da
kropparna as tienlig soda pch dryck ci nnder-
hallne varda , dS blisver ci svarc at igenfinna,
grunderna til de Ikiljaktiga löpningar och up-
161ningar, med de derat upkomna skiljakriga
rotor, hvilka lasom på nytt a!ltrade grundäm-
nen eller Frön anses bqra, de dar ock hvar
ester lin art, samt ester de tilstotte omslandig-
hetrens myckenhet och Ikiljaktigher, slere llags
sivkor astadkomma kunna. Och såsom vi le
at ville Farsoter endast ibland Mennilkor e-
jcistera plagar, (asom ock visie enkannerligen
utbryta på Diuren, sa kunna ock nagre nnder-
tiden utan inlkr&nkning och untantag osver-
ralka alla, och i ladane sallsynta fall liksom.
1348 ars Diger-dod bude på Folk och Fa
blisva yarklamma.

Den som an vidare jamnsorer sympto-
merna as den Episootilka Bolkaps siukan med
den Endemilka, den inlej nogsamt det Phlo-
gistilka (ammband som sinnes desia Ijukor e-
mellan : den som, as hvad Herr Probsi. och
Wasa Led. Hiortberc i dels Bok om Bolkaps
asvelen och de(s siukdomar påg. 366. berat-
tar om Brskaps saikan vid Christianstad; ia-
som ock as hvad Dr. Barberets i sin priiskrisc
p 10 & 11. om Be skaps Pesten i Heslen 1693.
iom ock kring Augsburg 1712 lager, igen-
finner tydeiiga vedermalen derpS, at den En-
deanlka Boskaps Pesten ockia på de orter

vist
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vist sig, hvarast den Episootilka sedermera
forefallit: samt as 1774 ars Stockholms Posi:-
Tidn. N:o 76. isran Trieste och Gradiska in-
hamtar, at den da i Italien graslerande Bo-
skapssiukan, hvi!ken til Symptomer ochsmitt-
samhet sorhallic sig aldeles lika med den Un-
gerska, asven slcal as nämnde Sommars star-
ka hetta och torka tagit sin varkeliga begyn-
nelse; den larer ock inse rpojeligheten , huru
den Endemiska ycter!igare uti Episootisk sor-
bytas kan, ehuru slore Man tii dato det ci
medgisva velat.

Har en D. Gallesky alUsoast derigenom,
at Han aldeles berosvat sina Oxar,
an foder, an bada tillikes til dess de (Tortade,
kunnat astadkoroma atlkilliga otrstandigbeter,
lika med dem som storcat as Boikaps liukan,
i synnephet i Magorna, huru mycket larrare
kunna icke de §. 6 ansorde torkaos och het-
tans varkningar, d 3 de tiistota, Ssiadkomma
de saknade "Phlogistiska sympromerne? Och
da vi tillagge de §. 5-7 och 8 ansorde om-
slandigheter, som vid den Endemiska hos oss
s6retett sig, kunna vi for egdn del ännu ci
anse det såsom tilsorliteliga bevist, at den E-
pisootiika Pesien endast genom smitta sort-
plantas. jams. G6th. saml. påg.

_

593 - 311.
Tiden och rummes medgisver ci ac vidare
orda öra desie, vi sorsoge oss sluteligen til
den Sporaditka.

§. 13. Sporadiska sade vi de Boikaps Pe-
ster vara, hvilka as sarre och mindre vär-

kände samt mera tilsalhga orsaker, ehuru nog
B 4 ha-
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lialtigt, dock endasl sirovis, p 5 hvad årstidsom hSlst, soresal!a kunna. Hir torde vi sa
jßkna de si6rtningar, hvilka as sodrets stock-
ping i MSngsSllan , sa Vinter som Sommarrid
hos oss underticien soresal!a, och as Menige
Man ß naoin as Skotr, dS Kreaturen utan at
?Jilla, och ti!lika Obstruerade, innom sS dagar
Jatta lisvet til, deresl: det ej desisorinnan i Ut-
sot utbryter. Tils vidare rSkne vi ock hit
den kring Botniska viken samt i Bappmarker-
pe sa kallade Skottsiukan.

Ester den underrSttelle Herr Commin.
Snellman lamnat i en liten ashandling om
Skottsiukan, som 1759 i Stockh.
hasver den sig p§ solljande latr; den har i
<c lednare tider blisvit ailmannare, an den i bor-
*'jan as detta seculo varit, och viser sig raast
"me!lan Johanne tiden och RotmSnaden, se-
"dan de karraktiga betes marker under hetare
♦'Somrar uttorkat, da den sedan ibland varar
♦'heja e!ler halsva vinteren, sasiom 1752. da
ic siukan varit svarast som ock 1733. Den an-
<cßtter ß vai Fo!k och Hastar, som Far och
tcannan Boskap, hvilka sistnämnde på atskildt
ußtt ansattas: en dci blisva i sisorsla hast stin-
"na, uppösta cch modstulne, begynna skalsva
"cch falla iiksom i brart; sedan yppas et Sår
"eller Bo!d, hvi!ken innom sa dagar dödar.
"Andre, lß!st kor, blisva smSningom dusna
"och sina as, hvarpsi en esrer annan utan uc-
"varces tecken stupa och do. Da denna siuka
"anßtter Menniskor, sker det osoisedt, sorst
"med kiiande och svidande, oscast 1 Ansiktet,

ldalsen
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"Halsen Händer eller Fötter, stundomockpade
"osriga med kläder betaktekropps delar, hvar-
"pS soljer värk och plSga i helakroppen. Det
"i början kliande stallet b6rjar svSl!a och re-
"præsencera en Bolda, med hvit rand och svarc
"siack midtuti, Ivedan tilvSxer, matlusten for-
"svinnet, krafterna astaga,-natterna blisva oro-
"liga, och da siukdomen trångt sig til Hiertar,
"mSste Mennilkan lSta det Naturliga Lissban-
"det brista, ibland innom 24 timmar, dock
"oscare ester 336 dygn. De som hinna os-
<cver det 7:de, komma sig (maningom, innom
"4 a 6 veckor, och psi iadane rinner en slem-
"mig materia jemte Vårmodren utur Skött-
"bölden. Mange sinnas de dSr siere resor och
"på slere stallen tillikes as nämnde Skott be-
"(v&rade varda. Uti 10 och n § §. fager
Au&or nämnde Skottsiuka ci vara ibland
Menniskor Observerad, utan icke den tillikes
!r ibland Diuren gängse, och vil Ssven med
2:ne Casus hasva dess smittsamhet be-
styrkter.

De händelser som H. Docsi. Dan. Soländer
i Nova acsia scient. Ups Vol. 1. p. 49 &c. up-
gisver, da Skottpilen anlatcer Fo!k , inslam-
ma i alla delar med H. Commin Sne!lmans,
och sorhSller sig i det narmaste lika med
hvad vi §. 5 antort, da den Endemilka Bo-
Ikaps Pesien har a orten angriper Folket.

At denne Boskaps Pest asven i Rysiland
ar gängse, det skonjes as H Gottlieb Gmelins resa
genom Sydostrå delen as Ryssiand; men annn
tydiigare, as H. Prof. Paul Sim. Pallas belkris-

B $ ning
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ning i dess resas 2 del, hvarest Han nämner

om en farlig siuka, som om Somrarna gras-
serar ibland Hastar, Kor och Folk kring Salc-
sion Ekely, hvilken i början viser sig (om en
svulsl ester Bromsslyng, som sedan gar i
Brand,

§. 14. As hvad i korthet as H. Snellmans
tra&at ans6rc blisvit, inses tydeligen, i huru
nara sambapd den Lappska Boskaps Pesien ock-
så ar med den i Finland strosvande, och
kunde dersore enligt sin ratta art och natur,
som ock for det den i sednare tider blisvit
allmannare, med skal raknas ibland de Ende-
miska. Likval som siukdomen i sorsta början
varit en mindre gängse siuka, och slere as or-
tens invanare vilja hanleda den isran en sa
kallad Skotcoil, eller flygande Mal, ty hasve
vi har velat anse den iusom endast strovis
dödande Boskaps Pesir.

Betrassande dess nyssnamnda orsak as
Skottpilen, sa anse vi denne mening lik den
i fordom tid i Italien soregisna as Insedlen
Buprestis (de Sauvages anm. osver Boskaps
Siuk. p. 9.), och såsom en lämning as sornti-
dens skräck. Detta röjer sig nog as H, Snell-
mans 6. derpa gisna berlkrisning, hvarest
"Han vidgar sig siels aldrig sedt den,menes-
"ter andras berittelse skal liknaen Borst, svart
"mitt uppa och rodaktig i 2:ge andarna, som
"lacer litet boja sig, men sallan asbrytas, och
Jkillika sa hScd, at intet Stal bitpr derpa. H.

Prof.



Prof Pallas ar val ock i sin beskriining
benagen, at hanleda den vid Ekely varan-
de "3 v.kaos liukan as någon insed; {'i-
som ock H. I). So!ander (L. c. p. 47. &c 59.)
instamc oed H Sne !man, samt upgisvit Ma-
sken Furu I sernalis iaiom i?kattliukans e-
genteliga baneman.

Vid na mare undersökning ar dock Skott-
pilea as en helt annan Nacur: skarskSde vi
de händelser iom H. Snellman och D. Solän-
der ansora, i iynnerhet den sidstnamnde L. c„
p. 5 z_- 3. sinne. vi de siukas Skommor ostart
hast sic ursprång as uphersade våtskor, hvar-
sore ock H Snellman i slutec as 11. §. i deis
"trästät om skottsnikan fager: Vul medger jag,
"at en del Menniskor kunna sa denna siukan
"as en sargistad lust; men sorsarenheten viier
"ty varr, at man ock. genom egen oacktsam-
"het kan padraga (ig denna tungan. Enar vi
harjemte paminne oss, de handeller som § 6.
ansordes, och vid 1761 ars Epidemie sig cil-
dragit, igensinne vi asven i dem tydeliga ve-
dermalen på den Phlogisticite som en torr och
het samt med antandeiig Lust be!astad väder-
lek astadkomma kan. Haras tilrro vi oss p5
en mera updagad cid kunna paslS: Einnarnes
Kaskema och Luukaus ta?eti, och H D. Solan-
ders Paronycbia horrenda ex Verme, asven
som H. Arch. och Ridd. v. Linnes Cocy:a t

Skott , och den 1531. i Holland bekanta och
as D. Petrus Naaldyck beskresne siukan de Vi-
ver} Cyclum (v. Linn, Amoen, Ac. Vol. 111. p.

~«V>
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322.) ci aro annat, &n en Phlegmone Gnngra
nosa (Sciagr. M. p. 69), den dar as uphetsade
▼Sdkor, som ock as Aere Phiogisticato, och
smittor &c. upkommit, eller som Feberskött
tilrtota kan. kJaras igensinnes ock ratta orsa
ken, hvarsore den samma pS Nylanningarnes
och D. Hegardts iatt med Sotosl (Adt Soc. p.
57_)d?tiomAntiphlogisl:icum eller hettandampan-
de medel, utan någon Maskens utseSrning botas
kan. Den isran Osterbotn hitskickade Skottpilen
gisver oslsock mycken anledning atcro, det den
vid Svulkiadens upristning as somlige seddaMa-
sken, ellerSkottpilen,ci varit annat,an en asskuren
Kotcsiber eller Sena, hvjlken någon enda gång vid
sorlta uttagningen, liksom andra kottsibrer
ännu bibehSllic" sin snäll kraft (irritabilitas);
och de i v3ra tider as gamla Soldater, och de
sa kallade Hosslagare på Landet, ännu idkade
Mask utskarningar, och deras satt ac derige-
nom bota Hastar och Hundar, at fortiga sorn-
tidens Trepaneringar på Folk, aro at lika be-
skassenhet, och likTom Aske viggs Sagorne ty-
deliga lamningar at superstitions tiden. En
hvar lSrer ock med oss lStteligen igenrinna,
satta orlaken til Maskens as D. Soländer p.
46 anmarkta flyttning, isr3n Södra Europen
och Gotha Riket til Botniska viken och Lapp-
xnarken; och dermed tillika kunna besvara
l)ess påg. 47. ansorde undran: nt viirurn jux-
ta erit, in Batavis hodie cs Meridionalibus oris
ceteris usqae co Vermetu illum desiisse, ut a ne-
WJine vijus ßt poßea.

Sum-



Suinuiariska Folgdcr och
Slutsatser.

I. K/san bor ej taga det s6r en osviklig
sanning, som (kuile den i Europen Epide-
mice harjande Boskaps Pesteii (Pemphi-
gus) endast isran Ungern och Moldau de-
rivera sin härkomst: ty det kr lika sa mbjeli-
git, at den Endemice strosvande Vid siere
?arnmnnstotande tilsklligheter undertiden
kan i Epidemitk sorbytas.

2. Monne och icke de i detta Secuso
sa tidt i Europen och i synnerhet uti Hol-
land och Dannemark forekommande Bo-
sltaps Pester kunna asde rotor och smittor
blisVa som tidask återuplisvade, som under tor-
ra Somrar upstiga kunna,as de sorrut i Bo-
skaps Pellen störtade kreatur> da de osor-
siktigt jordade blisvit?

3. Man man heller i allmenhet kan
anse ympningarna på Kreatur, som i Dan-
nemark och Holland soretagna och recom-
rtlenderade blisvit, lasom det pasta Præser-
vativet, och tilsorliteligare an Pestens ym-
pande på Mennislkor?

4. SJt
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4. Sa angelaget det for den styrande
Makten blisver, medelll Cordoner och smitta-
de Dristers cßdande, samt brännände el-
]er sorsiktigt nedgrasvande, sorekomma den
Episootiska Pesten; sa nödigt vil det" ock
Vara for hvarje FRishallare, vid alla Bo-
skaps Pester, at ci allenast genom Boteme-
del aterhjelpa de smknade, utan salt mera,
på sorsiktigaste sätten och pst beh6riga ti-
der, sa Varda iisia Ladugardar, at hvarken
de Sporadiska el!er FndemHka maga yp-
pas, an mindre desse uti liarjande Lands
plågor sorbytte varda.

5. Sasotn tidt insal!ande Blaster och
mellankommande Aske Ragn, utgöra de
Prseservativer, som en Nådig Forsyn oss
tildelar'; sa åligger ock oss, genom renlig-
heten och sorsriskande Drycker och Salt-
sleken, samt (kuggrika betes Hagar eller
Ängar &c. i rattan tid asstyra den hos
Kreaturen yppade dispositioiien til r6tor
och Smittors antagande.

6. Hiiru vida Jäst (Festtsctltutn), til
he!a eller halsva stopen gisvit, kan i sorsta
början ashjelpa desla Pester, och enkaner-

ligen deri Sporadiska och Endemi-
ska, det skal tiden viia!


