
Budapest 1875. április 1. 13. sxám . I. évfolyai

Előfizetési feltételei:: V .
1 '2 hóra 
ti
• » 
•J

4 irt .  
•>— n1 .

Néptanítók részére a 
fiőzett arak fele.t '

i

Nagy mülap egész éves-, 
kisebb mülap fél éves elő

fizetőknek.

ÉLETMENTÉS J
ES

E G E S Z S E G.
r

íMBERBARÁT1 ÉS pLETFENTAPJ ÁS1 ESZMÉK fíÖZLÖNYE.
y é J

ú

Szerkesztői iroda
és

kiadóhivatal :

V

B u d a p e s t
r

molnárutcza 12 sz.

Hirdetések felvétet
nek s petit-soronként

é

10 kr. szaimttatik.

a_____  r_j

7 i'.Kr A

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: I>r. D u d i t s  IBiklós

H ^pA zon évnegyedes előfizetőink- ^ !
kiknek előfizetések márczius végén lejárt, annak meg
újítására tisztelettel kéretnek.

ELŐ FIZETÉSI F E L T É T E L E K
aprilhó elsejétől kezdve:

0 b ó r a ........................................3 frt — kr.
6 a  2 „ — „
O 1 __
o  ^  . . . . . . . .  x  n  n

Néptanítóknak fele árán.
Az e l ső é v n e a r v e d b e n  inean’elent számokkalO «' CTtO

1 írtért szolgálhatunk, niig a csekély készlet ki nénio 7 O «/
fogy.Ci/

TARTALOM : Előfizetési felhívás.— Egészségűi:vi és életmentési con- 
íi'^'Siis és nemzetközi kiállítás 1876-ban. Felhívás. — Folyami 
éietmentési intézőiénv tervrajza. Dr. Dudits Miklóstól. — Köz- 
séui esrészséitüiív. I. II. Volkav Andortól. ~ Az életmentés hajdan 
es most. — Köszvénv. — Verves közleménvek. T a r c z a. 
Egy életmentő álomképe.

Egészségügyi, életmentési congressus és nem
zetközi kiállítás 1876-ban.

F  e 1 li i v  á s.
(Folytatás.)

Való, hogy a kormányok, közigazgatási ható
ságok, nagyiparosok, orvosok, mérnökök és minden 
nemes lelkű emberbarátok ezen időpont bekövetkez
téig nem vártak, hogy e nagy horderejű tárgygyal 
foglalkozzanak. Mindenütt egész hévvel kutatták a 
módokat, melyek az emberiség jólétére vonatkozó 
kérdések megoldására vezethetnének : mindenütt ie-O u
lentékeny munkák és nagy mennyiségű pénzösszeg 
létezett már e czélból : de ezen munkáknak nem sza
bad egy helyhez kötve maradniok, ezek közvagyonát 
kell hogy képezzék az összes világnak.

Óhajtandó, hogy a különféle nemzetek egymást 
kölcsönösen felvilágosítsák, támogassák és felfedezé-O  7 0

seiket egymásnak bemutassák. Óhajtandó hogy oly 
sok és jeles mérnök és annyi kiváló jeles iparos által 
a munkások életének megvédésére és sorsuk javítá
sára intézett lángeszű törekvések valódi értékükben 
tüntessenek fel és méltó nvilvános elismerésben része- 
síttessenek. Hogy ne említsünk egyéb példát, azon 
megrendítő alkalmaknál, midőn a vasutakon, tengeren 
vagy bányákban előjövő vész-esetek mindenfelé gyászt

és rémületet terjesztenek, egyszersmind megkönnyeb
bülést nyerünk azon gondolatnál, hogy az egész világ 
szakértő illetékes ferfiai ezen szerencsétlen csapást 
megakadályozni vagy megritkítani kellő módokról 
gondolkoznak, készülékeket és intézkedéseket talál
nak fel és próbálnak meg. Fontos tehát egy szóval 
csoportosítani mindazt, mit akár a közhatóságok akár 
egyeseknek kegyességük vagy előgondoskodási igye
kezetük kigondolt vagy létesített, hogv az emberi 
életet megmentse vagy megvédje, és segítséget nyújt
son veszedelem és szenvedés esetében.

Valóban az időszaki congressusok és az életmen
tés es egészségügyi gépek, készülékek és eljárásoknak 
kiállítása ezen eredményt létrehozni képes leend.

hTm tagadható, hogy már idáig is egyes congres- 
sasok többeket ezen kérdések közül megvitattak és 
meg is oldottak. S z e r e n c s é t l e n s é g r e  e z e n

n e p-é r t é k e s  m n n k á k nem j u t o 11 a k el a 
t ö m e g e k  k ö z é. A vitatkozások tudósok között 
folytak és könyvekben vannak feljegyezve, melyeket 
a köznéphez tartozó egyén nem olvas és nem becsül 
mindaddig, míg az egészségügy és életmentés eszméje 
őt meg nem ragadja és egészen át nem hatja.

A londoni, párisi és bécsi közkiállitásokon az 
életmentés igaz hogy nem volt kifeledve ; hanem ennek 
különböző tárgyai külön-külön osztályokba szétszórva 
elválasztattak és széthelyeztettek a legellentétesebb 
tárgyak közé. és a világ minden részéről összehalmo-O  «/ * O
zódott tárgyak tömkelegében vesztek el. —— És inig a_ O
szem az őt környező pompára volt lekötve, a figyelem 
el vonatott a művészet és ipar remek művei által. Ezen 
csudák közepette nehéz volt tanulmányozni a köz- 
egészségügyet és életmentést azon gond és komoly
sággal, melv azokat megilleti.O O / o  O

Azon rendszerben, mely lS76-ra elfogadtatott, 
ezen figyelem lekötésére minden közre fog működni,C p  O  7

és a nyilvánosságra hozás által a kiállított tárgyak 
érdekes volta, becse és az általa elérhető haszon ön
magától szembeötlő és megítélhető leend.o cc

A congressus annyi alosztályra fog eloszolni, 
a hány általában az egyes kiállítási fő osztályokban

«. K V  '  V

foglaltatik. A vitatkozások tárgyát fogják képezni a 
kiállításra beküldött készülékek. A kinevezett bizott
mányok ezen készülékeket vagy javasolt eljárásokat 
nyilvános kísérletek által fogják megpróbálni és e 
mellett láthatóvá tenni azon előnyt és értéket, mely a



találmány vag}r eljárásnak elfogadásából általa az
emberiségre háromolhatna.

A közvéleménynek helyeslése a munka emelésére 
és hasznára váland, a kísérletek nyilvánossága lesz 
azon legalkalmasabb segédeszköz, mely által a tudo
mány embereinek művei a népesség közt elterjesztet
nek, és egyszersmind úgy a közhatóságok mint egyes 
egyének által elfogadhatóvá tétetnek.

(Folyt, követk.)

Folyami életmentési intézmény tervrajza.
Folyam melletti városok és falvakban gyakran 

fordul elő a vizbefulás halálneme, de nem azért, 
mintha a vízbe bukás rögtöni halált hozna létre ; a 
halál csak egy idő múlva következik be, mely elég
séges arra, hogy czélszerü intézkedések és műveletek 
által megakadályoztassék. Például a „Royal humane 
society % egy társulat Londonban, erélyes és ügyes in
tézkedései és műveletei által számos öngyilkossági 
kísérletet hiúsított és véletlen vizbefulási szerencsét
lenséget akadályozott már meg. Említettük lapunk
11. számának vegyes közleményeiben londoni levele
zőnk azon elszomorító nyilatkozatát, midőn ő a kis 
Belgium egy lakója által kérdeztetve, hogy van-e szép 
és nagy hazánknak legalább fővárosában életmentési 
csolnakászok intézménye, pirulva nemmel volt kény
telen felelni ; ezen nyilatkozathoz csatolhatjuk óhaj
tásunkat, hogy Budapesten, hol a csolnakászat több 
egylet sok száz tagja által valódi sport gyanánt űzetik 
és e czélra jelentékeny összeget adnak az egyes társu
latok ki: alakulna egy életmentési csolnakászok egy
lete, sőt nemcsak ez. de hazánk gazdag fővárosa meg7 J O  O  O

bírná alakítani a teljesen szervezett és berendezett 
folyami élet mentési intézményt is, melynek tervrajzát 
van szerencsénk ezennel t. olvasóinknak bemutatni.

1. Egy központi, igazgatói és vezető osztályon 
kívül a folyami életmentési intézmény Budapest és az 
egyesített két város között folyó Duna vizén annyi 
ponton fejtené ki tevékenységét, a mennyi a tapaszta
lás vagy észlelés folytán szükségesnek bizonyulna be.

2. A tulajdonképeni vízből kimentéssel az élet

mentő csolnakászok foglalkoznának ; ezeknek csolnak- 
jaik a szükség és czélirányossághoz képest vagy gőz 
által vagy mint úgynevezett elsülyedhetlen csolnakok 
evezősök által lennének hajtva. A csolnakban lévők 
kellő ruházat és uszóövek vagy mint leírtuk lapunk
ban bazainféle nyakkötő által védve lennének minden 
eshetőség alkalmával az átfázás és a vizbefulástól.

3. A vízből kifogottat a csolnakászok a lehető 
leggyorsabban átadják a part hosszában orvosi ápolás 
teljesítése végett felállított életmentési állomás sze
mélyzetének gondviselés és kezelés végett.

4. Az elgyengült, kábult vagy tetszhalott álla
pota sokszor eltéveszthető lévén a valódi halálozással, 
minden vízből kifogottat a szükséges próbák megtéte
léig, és mig ezek folytatása teljesen sikertelennek nem 
bizonyulna be, úgy kell tekinteni mintha tetszhalottal 
lenne dolga az orvosnak. Ennélfogva mindennemű ha- 
lottkémlési és tetszhalott felébresztés! műveletet megO
keli tenni és csak akkor küldeni el a hullát a ha
lott-házba. ha már a valódi halálozás felől kétség' O
többé nem léteznék.

5. A tetszhalottat vagv elkábult at kellő orvosio
kezelésben részesítve lel üdülése után ha nem véletlen 
vizbeesés volt állapotának oka, átadni az intézmény 
azon osztályának, melyet emberbaráti és társadalmi 
osztálynak lehetne nevezni, melynek feladata lenne : 
az öngyilkossági kísérletet tevőnek anyagi és társa
dalmi viszonyait kipuhatolni, őt ha lehetséges más 
életnézetre áttériteni, vagy ha nyomor vitte volna e 
végzetessé válható lépésre, munka és kereset szerzése 
által hasonló eset megújítását megakadályozni.

Ennélfogva a folyami életmentési intézmény kö
vetkezőleg lenne összealakitva és állana:

I. a központi igazgatás és vezetésből,
II. az életmentési csolnakászok osztályából,

III

I\T

a vízből kifogottak ápolására és felébreszté
sére berendezett életmentési állomások és 
ezek orvosi személyzetéből, és végre
a társadalmi és emberbaráti osztályból, mely 
a szerencsétlen öngyilkossági kísérletet tevő-

A R C Z A.

Egy életmentő álomképe.
(Folytatás.)

Alig múlt el néhány perez s kis ladikunk a legközelebbi 
mentöház előtt megállott.

Ily mentöház a duna két partján egymástól egyenlő tá
vol-ágra hat létezik, valamennyi kisded köb alakú épület, tete
jén csinos villámháritós tornyocskával. Az ember első pillanatra 
inkább mulató tanyának, vagy kéjiaknak, mint a szerencsétle
nül járták asylumáuak tekintené.

A tornyocskák felügyelők számára vannak berendezve, 
kik is az alsóbb szobákban levő társulati tagoknak jó eleve 
jelzik egy mentő csolnak közeledtét

így történt tehát, hogy a fentebb leirt házacska előtt 
már is töb , férfiú, az életmentési társulat jelvényeivel disziwe 
— várt megérkezésünkre, kik a csolnakunkban levő szeren
csétlent óvatosan kiemelvén, egy hordágyon a mentőház bel
sejébe szálliták. •

E közben felváltási óránk is elérkezett, s mi átadván 
csolnakunkat az utánunk következőknek, beléptünk a mentő- 
házba, hogy szolgálatunkat és segélyünket felajánljuk.

A mentőház napos orvosa fogadta a szerencsétlent s leg
először is egy 10-es hévmérövel megfigyelő hónaljának meleg

ségét; lélegzési dynamometerrel megvizsgálta uetaláu még 
meglevő lélegzési képességét, s a vizsgálat eredményéül ki- 
monda ez örvendetes szót:

-Még él!”
Hogy mily benyomást tett mindannyiunkra derék orvo

sunk e nyilatkozata — le nem Írhatom.
Óriási kő esett le szivünkről.
Az én lelkemben pedig egy kimondhatatlan édes érzés 

szikrája villant fel. Egy vegyüléke az öröm, a szeretet és ön
elégültség érzelmeinek.

Ekét  szó: -még él” volt az, mit oly sovárogva lestem 
orvosunk arczárói; e két szó: ..még élu azt sugallá nekem,
bogy a kis tornyos ház emberei visszaadandják szerencsétle
nünket az életnek.

Felindulásomban nem birtain könnyeimet eltojtaui.
„Ejnye- gondolám magamban „egy életmentő, egy a 

halállal daczoló férfin és sir!”
Nem akarám gyengeségemet társaim előtt elárulni s va

lami ürügy alatt hátat fordítván nekik, hirtelen letörlöm köuj- 
nyeimet.

De hisz ez egészen telesleges volt. Valamennyiünk sze
mén ott tündökölt ama tenyes csillám, melyet annyira iparko
dunk eltojtaui; pedig ez szebb és többet ér a gyémánt fényinél 
is, mert mig ennek bányája a földben van, annak forrása az 
emberi szív nemesebb érzelmeiből fakad . . . .



nek társadalmi és szellemi helyzetére lenne 
eredmény telj es befolyással.

Az egyes osztályok teendőivel legközelebb rész
letesen fogunk foglalkozni

Dr. D u d i t s  Miklós .

Községi egészségügy.
i.

Oly község szerencsés, melynek elöljárói tisztüket lelki- 
ismeretesen betöltik és semmi fáradságot nem kiméinek a ve
zetésökre bízott község művelődését és közegészségügyét elő-o o o c? */
mozdítani. A néphez a községi elöljárók állanak legközelebb, 
csak ezektől függ a nép bizalmát kiérdemelni, hogy ez tanácsért 
bozzájok folyamodjék és általok magát vezettetni engedje, egy 
szóval a nép jólétének kérdése az ők kezükben van. Es liigy- 
jék meg t olvasóim, bogy a kormány és az ország hiába al- 
dozua milliókat a népnevelés- és közegészség ügyére, ha a 
községet vezető férfiak nem elég lelkiismeretesek vagy nemo  o  *-■  i;

képesek tisztüket betölteni és lia a népnevelés és közegészség- 
ügy fontosságától áthatva nincsenek. Már pedig abban minden 
gondolkozó bazáukíia velünk egyetért, hogy a népuevelés és 
közegészségügy még a legkisebb községekben is a legfonto
sabb és már el nem odázható teendőink közé tartozik.

E laj) czélja az emberbaráti és életfentartási eszmék ter
jesztése, ennélfogva azt hiszem, hogy midőn e közlendő czikk- 
sorozatban köznépünk jóléte szempontjából a szükséges és 
elodázhatatlan egyes népnevelési és közegészségügyi teendők
ről szólok, ezt joggal s a lap irányához alkalmazottan teszem.

Kezdjük meg a köztisztaság kérdésével.
II.

Mindenki tudja, mennyire ki van népünk téve azon be
tegségeknek, melyek a test tisztátalanságából származnak 
vagy az által lefolyásokban rosszabbulást nyernek. A test tisz-

O  */ v  *>

tátalansága elzárja a búr likacsait u. n. pórusait, akadályozza 
a bőr szükséges izzadását, megnehezíti a bőrön keresztül esz
közölt lélegzést és megrabolja az embert azon bizonyos jó 
irisseségi érzéstől, melyet a magát tisztán tartó embernek 
ereznie kell. deles észlelők, nagy orvosok a vizi betegség egyik 
létrejÖveteli okául a börtisztátalanságát hozzák fel és méltán, 
valamint egyéb betegségeknél is az Összefüggést a bőr tisztá- 
talansága és a baj között nem nehéz kimutatni.

És még ha csak az árva gyermekek, kiknek legtöbbször 
senki gondját nem viseli, lennének egyedül a tisztátalanságnak 
kitéve, de számtalanszor találhatunk jobb módii szülök gyer
mekeit sőt felnőtteket is, kik tudatlanság vagy hanyagságból

Lázas mohósággal iparkodott mindenki valamivel, habár 
a legjelentéktelenebbel is orvosunkat működésében támogatni, 
s tulboldoguak érezé magát az, ki egy szivacs megnedvesitése 
vagy egy műszer íelretétele által részesülhetett a nemes fog
lalkozásban.

Azt hiszitek tán kedves olvasóim, hogy eme megilletődés, 
eme lázas tevékenység, az ujoncz érzékenységének és első ér
deklődésének kifolyása volt?

Csalódol !
A kik ott működőnk, valamennyien átmentünk már az 

életmentés több rendbeli tűz és vizpróbáján. Valamennyiünk 
élete nem egyszer függött hajszálon már azért, hogy egy 
másét, egy ismeretlenét, sőt néha érdemetlenét megment
hessük.

De úgy tapasztaltuk, hogy minden jól sikerült műtét 
után akaratunk szilárdabb, érdeklődésünk az ügy iránt erősebb 
s szivünk minden szerencsétlen, minden nyomorult sorsa iránt 
fogékonyabb lett !

Úgy tekinténk minden egyest, kit balsorsa kezeink közé 
sodort, mint rokont mint édes testvért, kit végzete nekünk 
ajándékozott s ki csak is egyes egyedül tőlünk várja szabadi- 
tását, tőlünk kívánja vissza életét, tőlünk remél vigasztalást

és mindenesetre a létező alkalom hiánya folytán a kellő tisz
taságra nem ügyelnek.

Ezen lehetőleg segíteni a községi elöljárók vannak hi
vatva, kik ha erélyeseit fellépnek a tisztaság ügye mellett, bi
zonyára kivihetik azt, hogy községükben egy bármily szerény 
berendezésű f ürdő 1 é t e s i t e s s é k, melynek jótéteményei
ben minden lakó részesülhessen.

A fürdőt a község önmaga állítaná fel s annak költségét 
évnegyedenként a községi tanács, mely mint tudjuk a jegyző 
vezetése alatt áll, szavazná meg. Egyes részletekbe bocsátkozni 
szükségtelennek tartom, mivel a legtöbbször a községi viszo
nyoktól függ. hogy ha a pap, jegyző és tanító az ügynek élére 
állnak: akkor e hasznos intézményt minden esetben sikerülend 
keresztül vinni. És hogy ez irányhau teljes és maradandó si
kert arassunk, szükséges, hogy a tanító tanítás közt a gyer
mekeket, a jegyző a községi elöljáróságot és végre a pap az 
összes lakosságot adandó alkalmaknál a test tisztántartásáról, 
ennélfogva a fürdés szükségéről, valamint ennek elmulasztásá
ból eredő káros következményekről felvilágosítsa és teljesen 
meggyőzze.

A hol fürdésre alkalmas viz létezik, olt nyári időben, 
mint már egy más czikkben említve volt, a szabadbani fürdés 
előnyösebb. V o 1 k a y Ando r.

és baráti segítő jobbkezet.

(Folyt, következik.)
K e sz th e ly t .

Az életmentés hajdan és most.
(Felolvastatott a fővárosi iparosok körében 1875. febr. 25-kén

esti 7:V4 órakor.)
(Vége.)

Végre nemcsak az iparost, a kereskedőt, a pénz 
emberét, a nemzetgazdászt egyaránt érdekelni fogják 
azon mindennemű a munkások, iparosok és iparüzők 
részére alakított intézmények, egyletek, társasulások, 
melyek által az egyesek életének terhei megkönnyit- 
tetnek, népszerű módon és szabad idejükben művelő
désük eszközöltetik, betegség, halál esetére saját és 
hátrahagyott]aik sorsa biztosittatik; ezek közétartoz
nak minden kölcsönös segélyezési, takarék, hitel, ipar, 
biztosító, betegápoló, nyugdíj és temetkezési egyletek, 
társládák, kórházak és szegényházak, sőt a népkony
hák úgy miként a consum-egyletek és a menage fajta 
közkonyhák; mindezeknek szervezetük, vao-y ha vala-J / O
melyik közülök javítást igényelne a létesítendő refor
mok a congressusnak vitatás tárgyát fogja képezni.

De nemcsak életmentési, még üzleti érdek is fogja 
csatolni a gondolkozni tudó iparost a brüsseli kiállí
tás és congressushoz, hiszen mind azon javítások, át
alakulások, építkezések, gépek és készülékeknek ipa
rosok által kell készítve lenni, ha nem tekintünk a 
haszonra, melyben a szorgalmas iparos ezáltal része
sülni fog; tekintenünk kell mindenesetre arra, hogy 
iparos osztályunk is megfelelhessen majdan a maga
sabb életmentés és egészségügy követelményeinek 
munkájánál, és ezért szükségesnek tartjuk, hogy az 
iparos az ottan tervezett és létrehozott eszmékkel 
tüzetesen foglalko zz ék.

Ezen néhány elősorolt példa is elégséges annak 
igazolására, hogy a brüsseli congressus és kiállítás a 
jövő évben mily közérdekeltségü fog lenni s láthatni 
már az eddigi alapítók névlajstromából, hogy az egy
szerű iparos, a szerény tudós sorakozik a nagy ban
kok igazgatói mellé, ügyvéd, orvos, építész, hivatal
nok a magas kormány emberei mellé ; az emberi
ség ügyéért működni mindenkinek jogosultsága vau, 
de meg is várja a műveltség szelleme, hogy abban 
mindenki, kinek belátó szive és lelke van, részt ve
gyen, A kiállítás és congressus magas védnöke a bel-



giumi király ő Felsége lesz; elnöke a flandriai gróf 
ő magassága, pártfogója Briissel városa.

Részt vettek eddig a mű létesítése érdekében 
Belgium, Angol-, Franczia- és Németország valamint 
Austria, de reményeljük, hogy hazánkban e nemes és 
nagyszerű eszmét elejteni mi sem hagyjuk és lesznek 
sokan a kik úgy a kiállítást, mint magát az életmen
tés eszméjét gondolkodásuk és különös foglalkozásuk 
tárgyává fogják tenni és hogy hazánk Brüsselben mél
tóan lesz képviselve.

Az egyes tagoknak részvétele csekély áldozatot 
igényel, egy-egy aláíró mint alapitó tag 200 frank 
fizetésére kötelezi magát, de a kiállítás jövedelméből 
ez, a mennyire lehetséges lesz a részvényeseknek 
vissza fog adatni, igv biztos lehet mindenki, hogy be
fizetett részvényének ára egy részét vissza fogja kapni.

A kiállítást és congressust kezdeményezők elvül 
a költségek lehető kímélése végett a legnagyobb ta-O O  O  O*/
karék osságot tűzték ki. Mert miként a szervező bi
zottmány által kiadott expose mondja:

„Nincs szándékunk mint Londonban, Párisban, 
Bécsben ideig-óráig használt s mégis tündöklő palo
tákat építem, melyeknek nagyszerűsége elvakitsa a 
világot s elnyeljen rengeteg pénzösszegeket. A kiállí
tók nem rendelkeznek díszes, drága, bámulatot ger
jesztő alkotványok emeléséhez szükséges összegekkel ; 
csupán egyszerű, eléggé világított, jól szellőzött csar
nokok fogják a kiállított, tárgyakat befogadni. A köz- 
verseny lesz az. a mi mindenkit érdekelni fog; az ősz-

%J ; O  '
szes költség aránylag csekély leend. Ilyen kiállítás 
maga ajánlja magát, roppant előnyei mindenkinek 
szemébe fognak tűnni, színpadi hatásra tehát nincs 
szüksége.u

Az életmentés eszméjét hazánkban először az „Élet
mentés és Egészség“ czimü lap népszerűén és a gyakor
lati életre való folytonos hivatkozással fejtegeti. — 
Az eszmét czélunk e lap által lehető széles körben ki
terjeszteni és a belga kir. életmentési egyesület min
ta iára egv magyar országos egyesületet létesíteni és%) o O O O t/
szervezni. Ha összehasonlítjuk e szerint az életmentési 
eszmének hajdani és mostani állapotát, korunk elő ha
ladásával meg lehetünk elégedve és bizton táplálhat
juk azon reményt, hogy a lényege és működésében 
oly nagyszerű életmentés eszméje már a legközelebbi 
időben mindenütt általános érvényre fog emelkedni, 
és ezzel az emberiség szent ügye oly lendületet fog 
nyerni, mit az magának méltó joggal megkövetelhet.

D r. Du d i t s  M i k 1 ó s.

Köszvény.
Kösz vényt lehet örökölni vagy megszerezni. Mind 

a két esetben ötven éven alul a baj csak lappang és 
alig lehet jelenlétét sejteni. Ezért nem könnyű a be
tegség kitörésének elejét venni, mert az ember nehe
zen hiszi el, hogy baja van, mielőtt annak jelenségeit 
önmagán nem tapasztalja.

A kinek szülője e bajban szenvedett, az azonban 
nagy valószínűséggel várhatja e kellemetlen vendég 
eljöttét és miután ilyen egyének száma nem csekély, 
elmondjuk nézetünket, hogy lehetne ezeknek a bajtól 
ha nem is egészen menekülni, de legalább annak meg
jelenését késleltetni.

Az ilyen köszvényjelöltnek két dolog különösen 
ajánlandó: az egyik az önmegtartóztatás, a másik a 
szükséges óvatosság.

Önmegtartóztatás alatt nem értjük a koplalást, 
az ön sanyargatást vágj a táplálkozásnak olynemü 
megszorítását, mint ezt a vegetáriánusok teszik ; nin
csenek reá adataink hogy ezáltal a köszvénytől va
laki teljesen megszabadult volna, hanem olyan életmód 
követését, mely mind a betegség mind pedig az egyé
niség természetéhez képest leghelyesebb.

Az óvatosság szintén nem abból áll, hogy a leg
csekélyebb kártékonyságot, szelet, hideget, felhevülést 
sat. még egészségesnek vélt állapotunk alatt is a leg
gondosabban kerüljünk, ez nem óvatosság de félénk
ség, és rendesen arra vezet, hogy a test érzékenységét 
fokozza és ennélfogva bármi ártalmasság is könnyeb
ben tehetne beteggé. Az óvatosság legtöbb szabálya 
az edzés, mely mi g a testet képessé teszi az ártalmas
sá gok ellenében nagyobb eilentállást kifejteni, ez által 
az ártalmassá írnak éle és erélye csorbulást szenved.

Vegyes közlemények.
m

— A* e lső  b écsi é le tm e n té s i e g y e sü le t  k ö z 
g y ű lésé t api il hó 4-én d. u. 2 órakor fogja megtartani az alsó 
austriai iparegyesület termében I. Eseheabach uteza 11. — 
A közgyűlésről jövő szó inunkban hozunk közleményt.

— A  s z ín le lt  b e teg ség ek  sokszor elrabolják az 
orvosi személyzet nemes hivatásának szentelt idejét de meg-«/ ff w

rabolják egyszersmind azon alapot, is a mely valódi beteg el
látására és kezelésére fordítandó: ez okból a belügvminister 
a hatóságokhoz- rendeletet bocsátott ki, melyben figyelmezteti 
azon Austria hói került egyénekre, kik a kórházakat nem gyógyí
tás czéljából keresik loi ; hanem hogy ott ingyen ellátás mellett 
még úti költség czimén pénzre is szert tegyenek. A rendelet 
mellé csatolva van név jegyzéke az ismeretesebb és e visszaéléstt '  KJfJ

gyakrabban üzö egyéneknek, kik között egy schardingi illetőségű 
Schmidt József különös figvelembe aiánltatik. mint oívan, ki
• tv 1/

szüntelen kórházakat látogat és azoktól illető községe terhére 
úti előlegeket szedeget fel.

Ö n g y ilk o ssá g i k ís é r le t . F. hó 28-án d n. 1
a Duna

jobb partján a lánczhid fölött néhány ezer lépésnyire a Dunába- 
ugrott azonban Gerke Károly, Mádi János és Gerke Ferencz 
dunaszabálvozási munkások észrevevén a halálhoz közel levőt.

V

csuklyáikkal élve a partra kihúzták s Gerke Ferencz Fehérhajó 
uteza 5-ik szánni szállására bérkocsin elszállította. Folvami

fj

életmentési intézmény nélkül a gondviselést látjuk ugyan iitf t) cj} %}

szerepeim, de azért a nevezett életmentők érdemesek lennének 
elismerés és jutalomra.

órakor bacliruch Manó ‘24 éves aranyműves segéd

Hirdetés.
Tetley Nándor Tsa könyvkereskedésében

(Budapest vácziutcza a vastuskónál) megjelent:

Nemorvosok használatára, különös tekintettel azon 
határvonalok kijelölésére, melyen túl nemorvosnak 
gyógyítani nem helyes. Irta Dr. D u d i t s  Miklós ,  
budapesti gyakorló orvos sat.
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