
O WPŁYWIE WIOSNY NA STAN ZDROWIA. 
Z pomiędzy pór roku wiosna najwięcej 

pobudza nas do odczuwania radości życia i 
potęguje w nas uczucie zdrowia i krzepkości. 
Ale zarazem pora wiosenna pod względem 
zdrowotnym wywołuje najwięcej chorób i naj- 
więcej zachodzi wiosną wypadków śmierci. A 
nietylko umierają osłabieni starcy, w myśl 
staropolskiego przysłowia: “Marzec! marzec! 
— umrze niejeden starzec!..”, lecz i ludzie w 

pełni wieku, a nawet nieraz młodzieńcy, prze- 
pędziwszy poprzednio jeszcze zimę w stosun- 
kowo dobrem zdrowiu! 

Czemuż się to dzieje?! Możnaby przecież 
mniemać, że wiosna, jako ten okres roku, w 

którym wszystkie twory przyrody do nowego 
budzą się życia, lub zaczynają życic pędzić 
silniejszem tętnem, w którem światło, powie- 
trze i ciepło staje się w coraz to większej mie- 
rze udziałem wszystkich stworzeń, że ta luba 
wiosna powinna też obdarzyć wszystkie stwo- 
rzenia wzmożoną siłą życiową! A jedank tak 
nie jest! Na wiosnę lekarze mają zwykle naj- 
więcej do czynienia, a statystyka śmiertelno- 
ści najwyższe wykazuje cyfry. 

Najczęstszemi schorzeniami wiosennemi 
są cierpienia narządów oddechowych, zapale- 
nia płuc, przewodu oddechowego i przepony 
brzusznej; choroby te najwięcej czynią spu- 
stoszeń ; pozatem groźnie też dają się we zna- 

ki: grypa (influenza), szkarlatyna, żarnice i 
inne choroby zakaźne. 

Pcwody licznych schorz-n wiosennych są 
rożnoiakie. Zważać trzeb'* po pierwsze, że 
wilgotne ciepło wiosny ułatwia rozwój róż- 
nych drobnoustrojów, bakteryi, które tedy 
r/.a*; ją się na wszys*k«e ustroje ludzkie przed- 
gicj strony, cliło ite i surov e nieraz powie- 
śmy. ające im pod i:ne pole działairal Z diu- 

t..'C wiosenne, !ą /mc 9 wilgocią chłodną zic- 
r*«» | o woduje i e ; dir.cj* odporniejszych 
jc.'*»<.stek — jir s\* n.e maja na baczności— 
/.•uc, ębietiia, *>.r|^ e lf~gę różnym choro- 
l om. 

\v ogólnoś i 7.\i są ludzie przez zimę zby- 
t-.. c:r wysiady a a :ic:n w dusznych pokojach 
zr ń w ieściali i o*!al>i*ni tak że różne silne 
podniety, jakie wiosną, gdy wychodzą na śwde- 
że powietrze, zaczynają na nich działać, szcze- 

gólnie prędkie zmiany temperatury, wywołu- 
ją w ustroju zbyt gwałtowne wstrząśnienia. 
Nie dziw więc, że się przeziębiają łatwo i że 
szkodliwe zarazki chorobowe mają łatwiejszy 
do ich ciała przystęp. Tern ogólncm osłabie- 
niem wskutek niedostatecznego ruchu zimą, 
niewłaściwego ubierania się i t. d. można za- 

pewne wytłómaczyć w szczególności silniej- 
sze na wiosnę pojawienie się błędnicy i róż- 
nych cierpień nerwowych. 

Czy możemy się oprzeć skutecznie wpły- 
wom wiosny, wzburzającym i niepokojącym 
nasz ustrój t Czy nadzieja cieszenia się życiem 
pełniejszem, z jaką tysiące oczekują wiosny, 
jest płonną? 

Stanowczo pora wiosenna, skutkiem co- 

raz dłuższych dni i wzmagania się mocy o- 

grzewającej słońca udziela ustrojom ludzkim 
nowego napięcia siły życiowej. Większy ruch 
na świeżem powietrzu wytwarza silniejszy a- 

petyt; dalej zaś działają korzystnie na zdro- 
wie czynniki duchowe: nadzieja używania 
przyjemności pory ciepłej, radość z budzenia 
się przyrody do życia, z kwiatów i t. d. 

Ażeby módz z tego pobudzenia silnego, 
jakie nam daje wiosna, korzystać bez szkodli- 
wych dla ustroju wstrząśnień, trzeba przede- 
wszystkiem zimą nie zapominać, że nadejdzie 

wiosna, trzeba zimowy por^ unikać osłabienia 
ustroju. Praca fizyczna na wolnem powietrzu 
lub regularne przechadzki i zimową porą, nie 
wyłączając dni słotnych (wtedy z odpowied- 
nią ostrożnością, o ile ktoś osłabiony, przezię- 
biony i t. d.), uczynią nas niewrażliwymi na 

nagłe przeskoki temperatury Wiosną! I słab- 
sze osoby powinny zimą używać jak najwięcej 
ruchu na świeżem powietrzu! 

Powtore — zważać trzeba wiosną na to, 
że wprawdzie powietrze jest silniej, niż zimą 
ogrzane słońcem, lecz że ziemia jest jeszcze 
bardzo chłodną, że ją słońce nie zdołało prze- 
grzać! A więc przebywając na wolnem powie- 
trzu, należy dbać o dobre obuwie (uważać na 
to szczególnie u dzieci!) i nie zatrzymywać 
się dłużej na jednem miejscu, przystając lub, 
co gorsza, kładąc się może na murawie, choć- 
by w najgorętszcm słońcu! Leżące na ziemi 
ciało wskutek tego, że ziemia jeszcze chłodna, 
szybko utrącą ciepło, a zarazem i swą siłę e- 

lcktryczną, a zatem łatwro ulega przeziębieniu. 
\Y j©vsieni leżenie na ziemi nie jest tak niebez- 
pieczne jak wiosną! 

I^la osob. które osłabione są wyjątkowo, 
bądź. to skutkiem choroby przebytej zimą, 
bądź też z pow’odu dawniejszych stanów cho- 
robowych, zaleca się, o ile to jest możliwe, u- 

danie się na wiosnę w okolice cieplejsze, aże- 
by w ten sposób uniknąć grożących im w 

imiennej temperaturze niebezpieczeństw. Nie- 
chaj każdy, kto “dla poratowania zdrowia”, 
uu.ądza podróż latem wspomni, że lato bez 
sil ody dl t /ii\ wia pr\'5.»jr' może w zwykłem 
li *tjscu i że r.i .vc; na wiosnę powi- 
nien poszukać okolicy o temperaturze stałej, 
łagodnej, równomiernej! 

Lekarz domowy. 
i. 

Środek przeciw podagrze. 
Dobrym środkiem domowym przeciw po- 

dagrze jest selera. Gotuje się dziennie dwie 
duże selery, wypija się sok z nich i kto może, 
powinien także zjeść ugotowany ten owoc. 

Już po krótkim czasie skutek się odczuje. By- 
wały wypadki, że ludzie, którym podagra po- 
wykrzywiała członki, zupełnie przez używanie 
selery przyszli do siebie. Środek ten ma jesz- 
cze i tę dobrą stronę, że jest tani i łatwo go 
można dostać. 

środek przeciw odciskom. 
Łatwym i prostym sposobem na odciski 

jest użycie wosku. Wosk taki jednak musi 
być prawdziwym i zupełnie naturalnym, lecz 
żadnej przymieszki chemicznej. Rozgrzewa 
się go cokolwiek, aby zmiękł i dał się zgnieść. 
Na mały kawałeczek papieru białego albo płó- 
tna, smaruje się go i przykłada na odcisk. 
Przez 3 do 4 dni pozostawia się plasterek na 

odcisku, bo w tym czasie zazwyczaj już tak 
zmięknie, że z łatwością go wyjąć można. 
Gdyby jednak odcisku jeszcze z łatwością u- 

sunąć nie można, trzeba drugi raz taki wosko- 
wy plasterek na taki sam przeciąg czasu przy- 
łożyć. Potem skutek będzie pewnym. Na ko- 
niec wziąć ciepłą kąpiel nożną. 

F ragment. 
Od życia szczęścia pragnąć — 

To kręcić z piasku nić; 
Od życia szczęścia pragnąć — 

To iskier wieniec wić... 
Lecz ile szczęścia może 
Zmieścić się w farsie tej, 
Tyle też szczęścia pragnij — 

I tyle szczęścia miej!.. 

To i owo. 

Znana angielska hrabina Warwick, wy- 
głaszająca oł)ecnie w głównych stolicach 
świata odczyty o wielkich ludziach, z którymi 
sic stykała w życiu , oblegana jest wszędzie 
przez ciekawych reporterów. Ciekawość ta 
jest dobrze zrozumiała, jeżeli weźmiemy pod 
uwagę, że hrabina należy do jednego z naj- 
arystokratyczniejszych rodów angielskich i 
pomimo pięćdziesięciu lat zachowała typ 
skończonej piękności. 

Kiedy pytano się hrabiny Warwick, ja- 
kim sposobem utrzymała tak długo młodość, 
odpowiedziała, że nie zaglądała nigdy do ka- 
lendarza. Jeżeli kobieta nie ogląda się na 

przyszłe swe życie, to jest dowodem, że nie 
chce wiedzieć o swoim wieku. Kobiety, które 
są w ciągłej styczności ze wszystkiem, co się 
na świecie dzieje, nie mogą się starzeć. Naj- 
piękniejszy okres życia zaczyna się u kobiety 
z 30-ym rokiem, jakkolwiek lepszy jest okres 
od 40 lat, a najlepszy od 50, gdyż wtedy ko- 
bieta rozumie samą siebie i dzięki doświad- 
czeniu umie używać życia. 

Współczesna kobieta, chcąc liczyć na po- 
wodzenie, musi ciągle pamiętać o swojej pięk- 
ności, a sztukę pielęgnowania urody i ubiera- 
nia się, powinna doprowadzić do mistrzow- 
s twa. 

Chcąc ośmieszyć i zwalczyć przesąd do 
trzynastki, jeden z klubów newyorskich u- 

rządził obiad, do którego zasiadło po trzynaś- 
cie osób przy trzynastu stołach. Przed każ- 
dym biesiadnikiem płonęła świeca, osadzona 
w trupiej czaszce. Świece wciąż gasły. Gdy 
wszyscy zasiedli do stołów, ze ściany spadło 
lutro. Rozsypywano ciągle sól z solniczek. 

Na dany znak biesiadnicy zaczęli chóralnie li- 
czyć od jednego do trzynastu i powtórzyli to 
trznaście razy. Podczas bankietu kapela wy- 
grywała marsze żałobne. Po obiedzie wniesio- 
no tort czekoladowy uwieńczony trupią cza- 

szką i piszczelami. Ale przesądy zemściły się 
na szydercach. Przy każdym stole ustawiony 
był otwarty parasol dla wzywania deszczu. 
W prawdzie potoki deszczu nie spłynęły na 

salę, natomiast jeden ze służących niosący 
wazę z zupą, zawadził obcasem o parasol i 
wylał gorący płyn na głowy trzynastu biesia- 
dników. 

Spowiednikowi. 
Jak ten, co wątłem czółenkiem niesiony. 
Ma spodem czarny rozhukany strumień, 
Tak ty, kapłanie, żyjesz zapatrzony 
W czarniejszą jeszcze otchłań ludzkich su- 

mień. .. 

Lekarzu — ciała, tobie długim ciągiem 
Jawią się dusze ludzkie w obnażeniu; 
A nie ma, która byłaby posągiem — 

Wszystkie we wrzodach i okaleczeniu... 

Pieczęć milczenia usta twoje pęta: 
0 tern, co dojrzysz, nie mówisz nikomu — 

Lecz twoja dusza, dla innych zamknięta, 
Sama się sobie zwierza pokryjomu. 
Śledzę ciekawie myśl, co z tej zamroczy 
Na twarz się twoją powoli wyłania; 
1 widzę — smutne bezgranicznie oczy, 
I widzę — uśmiech pełen pobłażania... 

Tyle czasu marnujemy na drobnostki, na 

rozmyślanie i rozprawianie o tem, co jemy, w 

co się ubieramy, tyle banalnych słów wyrzu- 
camy z siebie codziennie, a tak mało zastana* 

wiamy się nad tem, czem jesteśmy. 


