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Életmentés végre és talán mindenekfelett a bete
gek gyógyítása; de szintúgy életmentés az is, ha vala
12 h ó r a .................................. 4
—
mely betegséget előidézni szokott ártalom észszerű
6 „
....................................2 „
intézkedés által távol tartatik.
S
váljon nem életmentés-e az is a többi hasonlók
3 a
....................................I n
között, ha valaki egy kétségbeesett emberen segít, s
Néptanítók részére ezen árak fele.
Az előfizetési összeg e lap kiadóhivatalába Buda ez által ki tudja nem öngyilkosságtól vagy megőrüléstől óvja-e meg?
pest, molnárutcza 12. szám küldendő.
És így kétségkívül életmentés az is, ha a kétségEgész éves előfizetőknek nagy műlapot küldünk
50 kr. csomagolási utánvéttel. Fél éves előfizetőknek beesés legfőbb okát, a munka és kereset hiánya miatti
köznyomort czélszerü intézkedések által kissebbitjük.
kisebb műlapot, 25 kr. csomagolási utánvéttel.
Az életmentésnek ekként kibővített eszmeképe
lebegett a brüsseli kir. és központi életmentők tár
É letm en tés.
sulata előtt, midőn 1876-ik évre egy nemzetközi élet
Az életveszedelemből embertársunkat megmen mentési congressus és kiállításnak Brüsselben való
szervezésére vállalkozott, amely szervezés nagy hord
teni életmentés.
Ha az emberszeretet (philantrophia) e legma- erejű munkájában részt venni'minden nemes szivű em
gasztosabb nyilványúlását szemléljük, lehetetlen hogy berbarátot fölhív.
J±z említett társulat egy exposét bocsátott közre,
az életmentés eszméje a nemesebb kedélyt föl ne lel
melyet fordításban ezennel közlünk, és melynek figye
kesítse. —
Az emberszeretetnek emez első nyilványúlása lembe vételére és felkarolására a közönséget és a saj
egykorú az emberi nemesebb érzelem felébredésével. tót ezennel felkérjük.
Nyilványitásával óhajtotta az ember érzülete nemessé
A z 3876-ik évben Brüsselben megtartandó
gének, lelkülete fönségének kifejezést adni.
u congressus es
A történet lapjai az őskortól mai napig telvék em nemzetközi
lítésre érdemes életmentések feljegyzésével. Minél hát
rább megyünk a történet eseményei lánczolatán, annál
A belgiumi kir. és központi életmentők társu
egysaerübb alakban mutatkoznak a veszélyek és az
azokból való megmentés kísérletei. Idő folytán azonban lata kezdeményez Brüsselben 1876-ik évre egy nem
az emberek cselekvési köre is mindinkább kitágulván, zetközi congressust és kiállítást, mely utóbbinak min
a veszélyek különböző alakjai és ezzel párhúzamosanaz dennemű az esfészséffüerv
O
O OkJ és életmentéshez tartozó v~gééletmentés módozatai is mindinkább felszaporodtak. pék, készülékek és eljárási módok lesznek tárgyai. A
Napjainkban végre az előhaladt civilisatio az élet közjóiét eszméjére alapított eme vállalat bármely
mentés eszméjét is képleg mondva gőzerővel törek nemzetbeli humánus embert érdekeim fog és termé
szik általánosítani. Ennélfogva nem elégszik meg szeténél fogva kell, hogy felébreszsze egyaránt az ural
többé egyeseknek mentő befolyásával a veszélyek kodók és kormányok figyelmét. Szervezve menten
eseteiben, hanem egyesületiig és terv szerint kíván minden személyes érdek, elfogultság vagy egyéni elő
hatni a veszély megszüntetésére. íg y t e h á t az nyöktől e vállalat egyenesen az igazi humanismusra
é l e t m e n t é s m a i k i t á g u l t é r t e l m e z é s é b e n hivatkozik, és igy gondjait a munkás néposztály jó
n e m c s a k s e g é l y n y ú j t á s v e s z é l y e s e t é n, léte és biztonságára is kiterjeszti.
Megnyugtató gondolat, hogy mozgalmas társa
h a n e m t á v o l t a r t á s a is a v e s z é l y n e k .
Ez értelemben életmentés, ha valakit a tüzből dalmi életünk keretén belül, hol az önzés, anyagi ér
kiragadunk, de életmentés például oly tervezet is, dekek gondjai, a fényűzés és élvezetek hajhászása oly
nagy tért foglalnak eí, az emberi élet méltánylásának
mely tüzmentessé teszi az építkezést.
Életmentés a fulladozót a vizből kimenteni, de is jut valami hely, — és hogy találkoznak elhatá
életmentés például úszóöveket is feltalálni, melyek a rozott és buzgalmas emberbarátok, kik a szerencsét
lenséget, bárhol legyen is az, enyhíteni törekednek.
vizbefulást lehetetlenné teszik. —
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A nemes és emelkedett lelteknek áldozatkészsége
és szivjósága humánus eszmék termékenyítő gerjesz
tése folytán létesített és ientartott számos jótékony
egyesületeket azon czélból, hogy a néptömeg erköl
cseit javítsa, valamint a vagyont nélkülözők sorsát
enyhítse. Ezen egyesületek mellé helyezendő az élet
mentőké is, de e szót élctlIieiltÓS nem saját szoros
értelmében véve, tehát csupán tűz- vagy hajótörési
esetekre szőritkozólag, hanem a lehető legtágabb ér
telemben t. i. mindenre kiterjesztve, a mi az e m b e r i
é l e t e t m e g ó v n i és m e g m e n t e n i képes .
E szerint a közegészségügy valóságos életmentést
képvisel és pedig mindennapi alkalmazásánál fogva
mindennél előbbvalót./ mert mindenkit illet és mert az
emberi élet meghosszabbítását,
r?
7 és a sorainkat megtio
zedelő betegségek csökkenését eredményezi; hasonlóképen azok, a kik felfedeznek vagy tökéletesítenek
oly eljárási módokat, melyek a bányamunkások élet
ben maradását, a bányalég megtisztítását, vasúti vo
natok vagy hajók összeütközésének elhárítását vagy
végre iparos műhelyek, kaszárnyák, munkások és sze
gények lakásának az egészség igényei szerinti javítá
sát sat. sat. czélozzák, válóságos
életmentőknek kell
O
hogy tekintessenek. Ily legtágasabb értelemben vett
életmentés az, a mit a congressus és kiállítás magának
czéljául kitűzött.
Majd minden művelt népeknél léteznek már kü
lönböző elnevezések alatt életmentők egyesületei.
Némelyeknek ezek közül czéljuk szerény mint a
segélyforrás, mellyel rendelkeznek. Ezek ugyanis sa
ját tagjaik körében igyekeznek fentartani és kifejlesz
teni a teljes odaadás, az önmegtagadás és önfeláldozás
szellemét, kitüntetvén és megjutalmazván a nemes
cselekedeteket; azután pazarul viszont segélyeznek
oly vagyontalan, de rettenthetlen embereket, a kik
nem tétováznak embertársaikat saját életök koczkáztatásával a veszélyből megmenteni.
Mások ismét tekintélyesek és gazdagok, és az
életmentés főfoglalatosságuk. — Ilyenek az önkénytes
tűzoltók egyletei, melyek az egyesült államok főbb
városaiban működnek és a milyeneknek legnagyobb
része a continensen nagy tekintélyt és gazdagságot
szerzett. Angolországban a kir. humanitási társulat
1774 óta gyakorolja emberbaráti működését, részesül
vén közbecsülés és közelismerésben. A kir. és nemzeti
Life-Boath (mentőcsolnak) intézet, mely évenkint kö
zel egy millió felett rendelkezik, és oly adományokban
részesül, melyek némelyike 250,000 francig ment
fel, — 1824 óta több mint 20,700 embernek mentette
meg életét. Ezen nagy birodalomban, a hol általában
nagy a készség nemes és előhaladó eszmék valósítá
sára, a for the Protection of live from fire {az élet tűz
esetébeni megvédésére szolgáló) intézetnek úgy szer
vezete mint tekintélye bámulatra méltó.
Végre szomszédságunkban láttunk keletkezni és
működni egyesületeket, melyek a lefolyt háború alatt
minden sebesültnek és betegnek
nemzetiségkülömbség
o
o
o
nélkül nyújtottak segédkezet, mely egyesületek a töb
bieknél nem kevésbé méltók tiszteletünk és rokonszenvünkre. Mások ismét az ellenséges hadoszlopok
sorain keresztül vittek a kiéhezett és végsőig zaklatott
népességnek kenyeret és mindennemű egyébb segélyt,
ugyszinte vetőmagot az elpusztított mező bevetésére.
— ismét mások a csatamezőt siettek desinficiálni. ne
<
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hogy hagymáz és pestis csatlakozzanak az éhhalálhoz.
Egész Európa, nemkülönben az Egyesült államok fel
lelkesültek az emberszer *tet ezen nemes művénél, és
szerencsések vagyunk hazánkról azt állíthatni, hogy
oroszlány része volt a jótékonyság ezen munkájában.
Némely helyütt eféle egyesületek és főleg Poroszországban a Joanniták rendjének nem csekély befolyá
sával a kifejlődés és tökélynek igen magas fokát érték
el. Máshol constataitattak a hiányok és visszaélések,
melyek orvoslandók, hogy az eszme éljen és gyarapodhassék ; hanem azért az önzetlenség és jótékonyság
szelleme oly erősen és hangosan költetett fel, mely- az
emberiségnek becsületére vált.
Az életmentők szerencsés ötletei és fáradhatatlan
műveletei az összes emberiségre kihatnak ; és nem sza
bad hogy helyhez kötve maradjanak. — Kívánatos
hogy a külömböző humanitási társulatok egymást köl
csönösen támogassák,
felvilágosítsák,
és az általok alO
'
O
kalmazott eljárási módokat egymással közöljék. —
Kívánatos, hogy annyi jeles mérnök és annyi kiváló
iparos által a munkások életének megvédésére és sor
suk javítására intézett lángeszű törekvések valódi értékökben tüntessenek fel, ét méltó elismerésben részesittessenek. — Ne tagadjuk, hogy akkor, midőn vasúti
vagy tengerem vészteljes összeütközések mindenfelé
gyászt és rémületet terjesztenek, megnyugtatóig hat
hallani a legilletékesebb egyének által ezen esetekre
vonatkozó kérdéseket vitatni, melyek megfejtése által
ezen rémitő eseményeket ha nem is megszüntetni,
de legalább ritkítani lesz lehetséges.
Tehát egy nemzetközi congressus és kiállítása
O/J
minden egészségügyi és életmentési gépek,
kék és eljárási módoknak hasonló eredményt bizto
síthat.
A londoni, párisi és bécsi közkiállitásokon az
életmentés igaz hogy nem volt kifeledve; hanem az ő
külömböző tárgyai külön-külön osztályokba szétszórva,
elválasztattak és széthelyeztettek a legellentétesebb
tárgyak közé, és a világ minden részéről összehalmo
zódott tárgyak tömkelegében vesztek el. — És még a
szem az őt környező pompára volt lekötve, a figyelem
elvonatott a művészet és ipar remek művei által. Ezen
csudák közepette nehéz volt tanulmányozni a közegészségügyet és életmentést azon gond és komolyság
gal, mely azokat megilleti. Nagy horderővel bir tehát
összecsoportositani mind azt, a mit a jótékonyság szel
leme és a magányosok vagy a kormányok előgondoskodása már e tekintetben létesített a végre, hogy az
emberi életet megóvja vagy megvédje és a veszede
lem vagy szenvedés esetében segítséget nyújtson.
'

(Folytatása következik.)

Ne építsünk palotaszerü kórházakat!
Most midőn a Rókus kórház helyébe egy másik
nak építési kérdése forog szőnyegen, időszerűnek ta
láltuk Dr. Chenu Francziaország orvosai egyik jelenői
kének kórház építésre vonatkozó következő nyilatko
zatát megismertetni
:
*
„Elődeink tökéletesen belátták nagy borderejét
azon egészségügyi javallatoknak, melyekkel a ragályos
betegségek tovább terjedését akadályozni lehetséges.
Éles eszük felismerő, hogy a ragály ostorától a
j

népességet megóvni leghelyesebb mód a betegek elkii- í
lönzése valamint a betegek által kifejtett ragályos
anyagnak a népesség központjából való eltávolítása.
Ily módon vetettek véget számos járványoknak,
melyek időről időre a halál és rettegés magvát szór
ták szét az egész országban.
Nincs-e jogunk mai napság kérdezni : ha ezen
intézkedések hasznosaknak nyilvánultak, miért szülitettettek ezek meg?
Hová lettek azon nagyszámú lazaretek, melyek
olv helyesen voltak berendezve Krancziaország majd
minden nagyobb városának közelségében?
Sainos.y hogy
ezeket a modern civilisatio előhalaO €/
dott követelményei rontották le. Ez elég egyszerű és
igen hasznosnak látszó ok kikerülni a helyes érzés és
ész okoskodását.
Nem mondatott az, hogy az administratió embe
reit szédelgés kerülgette, midőn ép az ellenkezőjét
cselekedtek annak a mit tenniök kellett volna a né
pesség és szenvedő betegek érdekében ?
De az előrenemlátó igyekezet már számos évek
óta teremteni akart a városok közepében nagyszerű
palotákat a lazaretek helyébe, mely utóbbiak a váro
sokon kívül a legegészségesebb dombra vagy begy
tetőkre építve alkalmasak voltak a betegeket kigyógyitani és egyszersmind a betegségek tovább terjesz
tését is akadályozni. Hozzáfogtak e szerint roppant
költséggel a legnagyobb népesség központjában ren
geteg nagy kórházak építéséhez, hogy azokba minden
beteget befogadhassanak ; nem ügyelve amellett, ezek
ragályosak-e vagy nem, és teremtettek ily módon
óriási góczpontot a ragály ozásra, melyből az uralkodó
járvány az egész városra kiárasztá folytonosan gerjanyagját.
Építettek tehát monumentális szerkezetű és ar
chitectural remek müveket haszontalan összehalmozásával a kőfaragványoknak, hogy ott a szegények menhelyet találjanak.
Hanem a szegény ember nem szereti ezt a pom
pát sőt félelem lepi meg miatta, mert ösztöne azt
mondja neki, hogy ezen palotában talán meg se gyó
gyul : látván, ott szerzett bajokban múlni ki betegeket.
Azt mondja: ne menjetek a kórházba, ott meg lehet
halni; és nem megy oda csak a legnagyobb kétségbe
esés esetében.
Ha ezen nagy terjedelmű necropolisok termein vé
gig futunk, ha ezeknek oonczkamrái felé irányozzuk lép
teinket, hol egyedül tájékozhatjuk magunkat a minden
napi halandóság felől, kérdezhetjük bátran : ezek a nagy
kórházak váljon nem károsabbak-e mint hasznosak.
Számos kis kórházak, minden lehető kényelemmel
berendezve, jól elhelyezve, kellő tájékozással, jól szel
lőztetve, elszigetelve de egymással mégis közlekedve,
egy szóval jól szervezve több beteg* életét menthetnék
meg és százszor olcsóbbak leimének, mint a nagy
kórházak.
Helyöket változtatni lehetne, sőt fertózet esetén
néhány év múlva fél is lehetne gyújtani az egyes épü
leteket, mi által a ragály anyag teljesen kiirtatnék.
Ezek lesznek, mondhatnék a j ö v ö k ó r h á z a i.
Hallottuk mit mondottak az emberek 10 év előtt
a Hotel-Dien kórház építéséhezPáris kellő közepében."
Es mi mégis palotaszert! kórházakról ábrándozunk !
De erről többet legközelebb.
W
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JE&észség**
A mi az életben csak becses lehet, mindezek közt
legbecsesebh m a g a az é l e t s közvetlen utána az
egészség.
Az életet elveszteni, annyi mint m i n d e n t el
veszteni ; sót ennél is több, annyi, mint elveszteni
ö n n ö n m a g á t. Borzasztó még gondolatnak is.
A b e t e g s é g szintén iszonyú csapás, nem csak
a szenvedés miatt,y a mely vele t/í’ár,/ hanem főleg
o azért
mert magát
az életet is fenyegeti.
vJ
Á l l a n d ó e vg—' é s z s ér jgGg e l m e Og á l d o t t hosszú
é l e t tehát a legnagyobb istenáldás, melyben ember e
földön csak részesülhet. Ennél többet, értékesebbet
nem óhajthatunk; ez az, a mire leginkább kellene
törekednünk.
S ezen istenáldásban mégis vajmi kevesen része
sülnek. Mily rengeteg a száma azoknak, a kik az
életnek délpontjáig sem juthattak el, — és azoknak,
a kiket már az élet reggelén ragadott meg a halál keze.
Ki tudná számba venni azon szerencsétleneket, a kik
éveken át nyögve senyvedeznek s reményt vesztve
sóvárognak a sir örök nyugalma után, — vagy azokat,
a kik heteken át növekedő szenvedés közben a kétes
kimenetelű válság döntő perczei elé haladnak.
Sőt még azok között is, a kiknek ágyuk nappal
vetve van, s járva kelve intézik a napi élet folyó
ügyeit, hányán vannak váljon olyanok, a kik igazat
mondva állíthatnák, hogy semmi, épenseggel semmi
bajuk.
Mi orvosok tudjuk legjobban, hogy az emberiség
nagy táborában hány a sebesült, hogy a közegészségi
állapot milyen szomorú. Valóban szerencsés, a ki jó
egészségben madártávlatból látja csak a kebelrenditő
terjedelmes nyomort.
De hát kell-e ennek szükségkép igy lenni?
Oly fontos ez a kérdés, hogy azt szellőztetni nem
csak érdemes, hanem elodázhatlanul szükséges is.
Nézzünk csak szét a vadon állatai között. Ezeken
nem fogunk látni kórjelenségeket. Ezek háboritlan
egészségben haladnak végig életpályájukon, háborit
lan egészségben érik el azt a kort, melyben végre rendeltetésszerülegO valamennyieknek
át kell alakulniok.
tj
az az ineghalniok. Elébb, semmint a czélhoz eljutottak,
közülök csak azok buknak el, melyek esetleg valamely
vérengző hatalom körmei közé kerültek préda gyanánt.
És mi az, a mi egészségüknek ezen állandóságát
biztosítja?
Az az o s z t ó n, mely öntudatlanul bár, de biz
tosan vezeti őket alkotókéz által kijelölt életösvényü
kön; az Ös z t ö n az, mely nem engedi őket biztonsá
guk köréből kilépniük.
Az ember élete ellenben mennyi esélynek, egész
sége
van kitéve!
O mennyi
t/ ingadozásnak
O
De hát honnan ez a különbség az ember és az ál
lat egészségi
között? A végzet
talán mostoO
O viszonyai
«/
Cj
bábban intézkedett volna az ember, mint az állat sorsa
felett?
Ily
i/ föltevést a «/józan ész visszautasít és méltán,•
mert csakugyan
nem a végzet,
' t/
O
' hanem maga
o az ember
oka bajainak. Megmondjuk miként.
Az ember művelődésre lévén hivatva, magasabb
czélokra teremtve, neki nem ö n t u d a t l a n őszt ö n r e. hanem ö n t u d a t o s é r t e l e m r e volt szűkz

i-

/

/

sége, hogy életfeladatának megfelelni képes legyen.
Lett tehát á l l a t i ö s z t ö n h e l y e t t e m b e r i é r 
t e l e m me l , oly hatalommal felruházva, melynek bir
tokában az ösztönt teljesen nélkülözheti. Mert hát ezen
értelem hatalmánál fogva az ember képesítve van. nem
csak felismerni a természetnek azon törvényeit, me
lyekhez élete, egészsége érdekében alkalmazkodni
utalva van, sőt képes a természetnek olyan törvényeit
is érdekeinek szolgálatára kényszeríteni, a melyeknek
nem ez a tulajdonképi feladatuk.
Kiművelt elmével uralkodni képes az ember a
természeten.
Egészségi viszonyaink miért mégis olyannyira
kedvezőtlenek ?
Azért, mivel az ember megfoghatatlanul impraktikus. Kibuvárolta a tenger fenekét, megmérte a csil
lagok pályaköreit, kutató eszével a természet mind
három országain keresztül hatolt, a nagy mindenségiben
már csak egy pont ismeretleu még előtte, s ez az egy
pont s a j á t maga. Sejtelme sincs azon remek művezetről, mely életének fonalát szövi, s mialatt látterében minden megvilágítva áll szemei előtt, őt magát
homály környezi. Nem ismervén sem azt, a mi egész
ségének javára, sem azt a mi ártalmára van, nem csoda,
ha az őt környező homályban minduntalan ártalmas
hatányokba ütközik, az az, m i n d u n t a l a n b e t e g
lesz. Csodálatos módon megelégszik azza1, hogy az
egészség és élet fentartásának tudományát százezer
ember közt legalább egynek, az orvosnak tudja birto
kában, mintha csupán nekünk orvosoknak volna sza
badalmunk állandó egészségben sokáig élni. Megnyug
tatja, kielégíti az a tudat, hogy szükség esetére orvos
van közelében, a ki őt a lehető veszélyből kiragadni
hivatva van. Nem jut eszébe, hogy az orvos miatt
ugyan minduntalan beteg lehet Mert az orvosnak nem
lehet egyéb feladata, mint a beteget meggyógyítani ;
azt a betegségtől megóvni, kívül áll már az orvosi be
folyás körén. A b e t e g s é g t ő l ó v a k o d n i , a z t
elő n e m i dé z ni , az m á r m i n d e n k i n e k sa
j á t f e l a d a t a . De épen ez az, amihez a közönség
legkevesebbet ért, holott épen ehhez kellene minden
kinek legtöbbet értenie. Erre megtanítani pedig az
iskolának volna egyik leghálásabb feladata.
Mi, az életmentés magasztos eszméjének hű baj
nokai, minden tért elfoglalunk, hol ez eszme valósítá
sára remény mutatkozik. Feladatunkhoz híven, lapunk
„Egészségu rovatában olvasóinkat az élet és egészség
fenntarthatásának titkaiba fogjuk beavatni ; megismer
tetni velők mindazon ártalmakat, melyek az egészsé
get megingatni, az életet veszélyeztetni s mindannyi
szor rövidíteni képesek, — egyszersmind meggyőző
tanácsot nyújtani arra nézve, miként lehet ezen ártalma
kat elkerülni, az egészséget azok ellenében biztosítani.
Bár sokan, minél többen vallhatnák, hogy lapunk
tanácsain okultak.
Isten velünk Î

Óvakodjunk a himlőtől.
A himlő fenyegető mérvben terjeszkedik. Óvatosságot
ajánlunk. Nincs több oly betegség hazánkban, még a choierát
sem véve ki, mely annyi emberéletet elpusztítana, mint a himlő.
Kegyetlen ugyan a cholera is, de ha egyszer eltelt áldozataival,
évekig hagy aztán háboritlanul; ellenben a himlőkór soha sem
pihen, hanem majd kisebb, majd nagyobb mérvben, pusztít

szakadatlanul. Ragály őssé ga kétségtelen, miután a himlőanyag
bár kibe beoltva, himlőbetegséget idéz elő. A himlőhólyag tar
talma még akkor is ragályos, ha már beszáradt, és ha egész
séges ember testnedveihez férke/hetik, ugyanazon betegséget
fejleszti ki. Látni való, miért kell Óvatosságot ajánlanunk.
Részünkről a következő okszerű óvintézkedéseket ajánljuk :
1. A himlőbeteget az egészségesektől el kell különiteni,
s az utóbbiakkal a beteg ápolói is lehetőleg keveset érintkez
zenek.
2. Az ápoló saját biztonsága érdekében lehetőleg minden
nap tiszta, tökéletesen száraz oly lelöltönyt viseljen, a melyet
mosni lehet, hogy mihelyt a testről levétetett, azt azonnal ki
főzni lehessen
3. Az ápoló a beteg szobájában ne egyék, s mielőtt étel
hez nyúlna, kezeit gondosan mossa meg mindannyiszor, a
hányszor csak a betegnek t« stével vagy ágyneműjével érintke
zik. Gondja legyen arra is, hogy sem ajkait sem szemeit ne ér
jék a beteg szájának nedvei, a mi akkor eshetik meg leginkább,
mikor a beteg köhög.
4. A beteg szobája kellően de óvatosan szelőztessék, s
télen 16 Reaumur foknál melegebben fűtve ne legyen, miután
ennél melegebb szobalégben az ápolónak izzadásra ingerelt
testfelülete alkalmassá válik a kóranyag behatolására
5. A betegtől elkülönített egészségeseknek nagy gondjuk
legyen a tisztaságra, mindennap tiszta fehérneműt vegyenek
magukra, a betegnek evő-ivó eszközeihez ne nyúljanak, oly
házat, melyben himlőbeteg van, kerüljenek, és sem ezen, sem
egyéb járványos betegség idején el ne veszítsék bátorságukat,
mert a félelem által zaklatott idegrendszer hajlandóbbá teszi
a testet a fertőző anyag felvételére.

Mikor kell enni ?
A mikor megéhezünk. Ez a szabály. Csakhogy ehez kevés
ember alkalmazkodik; eszik azon időben, melyben a megállapí
tott házi szokáshoz képest tálalnak neki.
Reggel, tehát éji nyugalom után a gyomor kevéssel is
beéri, többet nem is kivan, de több nem is válnék javára s e
kevés is könnyen emészthető legyen. Mozgás, foglalkozás közben
rendszerint a delet érjük el mire az étvágy ismét követelőig
nyilatkozik. Dél tehát a második okszerű időszak, melyben a
test tápszükségeit keli kielégíteni. Vaunak azonban, a kik
erősebb mozgás következményeként délnél egy-két órával elébb
érzik szükségét az evésnek s villás reggelihez ülnek. Nem baj,
ha belőle annyit élveznek csupán, a mennyi épen ebédig kifutja
Az sem baj, ha ily villás reggelivel az étvágyat végkép is kielégítik,
csak azután ebédhez elébb ne üljenek semmint az étvágy jelent
kezik. Az étvágyat mesterségesen, szesztartalmu italokkal,
főleg pálinka félékkel erőszakolni akarni, káros eredményű
téves felfogás. A pálinka a gyomort felizgatja ugyan, s gerjeszt
némelykor hamis étvágyat is, de az izgalomra elmaradhatlanul
következő lehangolás épen oly időben áll be, mikora gyomornak
a befogadott ebéd emésztéséhez a legnagyobb erélyt kellene
kifejtenie.
A délben kielégített gyomor a bevett étek minőségéhez,
valamint a testmozgás mérvéhez képest 6 — 7 óra múlva kivan
ismét kielégítést; az estebéduek tehát ez az okszerű időszaka.
A ki estebédjét az étvágy késedelme miatt később kénytelen
elkölteni, annak később is kell lefeküdnie ; mert a ki tele
gyomorral adja át magát az éji nyugalomnak, annak azért, mert
ily állapotban a vérkeringés nem egyenletes, nyugtalanítók
lesznek álmai, teste a napi fáradalmat ki nem piheni s némi
hajlam mellett a gutaütés veszélyének teszi ki magát.
Vegyes közlemények.
Ezen lap szerkesztője a brüsseli kir. közp. életmentők társulata
által tiszteleti taggá (membre d’ honneur) választatott. Egyidejűleg
Brüsselben 1876-ik évre szervezendő congressus és kiállítás alakító
bizottmánya által Magyarország részére levelezőnek kineveztetett. A
kinevezési okmány egyszersmind lapunkat a congressus és kiállítás
közlönyéül elismeri és biztosit, hogy az életmentési vállalat minden
nevezetesebb mozzanatairól értesíteni fog.
Levelezés.
K. J. orsz. középitészeti felügyélő urnák T. Bn. Köszönetünket,
hogy országosan ismert becsű tapasztalataival lapunkat támogatni
ajánlkozik. Több jelesünknek is bírjuk Ígéretét.
Legközelebb Duruof léghajós megmentésének érdekes türténétet hozzuk.

Pest 1875, Nyomatott Neuer I-nál (országút és rostély-uteza sarkán.)
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