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Mikspärast ei suuda patju emasid oma kapsi ise ime
tava ja mikspärast on niisuguste emade arm järjest 

kasivamas? *) ‘
MLõ ll^ praegusel ajal arstid alkoholi-knsimuses sõna wõtawad, siis 

peaksiwad nad püäasjalikult selle kihwti mõju tagajärgesid, 
mis wanematelt weel nende laste päälegi edasi lähewad, 
laiematele ringkondadele selgeks teha katsuma. Otsekohest 

mõju näeb igaüks ise muidugi küllalt. Ta näeb, kuidas joomine 
kõigis maades iga aasta tuhandeid miljonisid üraneelab, kuidas küm
nes osa kõige haritumate rahwaste tvöjõuust alkoholi tegemise ja laiali
laotamise hääle äraraisatakse ja kuidas selle tagajärjel endid Vaeste
majad, haigemajad, nõdrameelsete- ja wangihooned täidawad. Mis 
aga mitte otse silmapaistew ei ole, see on/ et kõik see Viletsus mitte 
Veel ühes põlwes ära ei lõppe, Vaid selle all weel järeltuleVad põlwed 
kannatama peawad, et ta Vanematelt pärandusena laste pääle edasi 
läheb ja terwet inimesesugu nõrgendab. See on põhjuseks, mispärast 
siin küsimuse ülewal nimetatud küljega ligemalt tegemist teha tahan. 
, Kirjeldatawate nähtuste pääle on minu tähelepanemine koguni 
iseäralisel Viisil juhitud, ühe teadusliku uurimise juures, kus ma 
alkoholi mõjuga kokkupuutuma pidaVat ei mõtelnudgi. 80 aastat 
olen ma lahutusteadlikult piima kokkuseadmist tema üksikutest jagudest 
uurinud. Ma olen imetajate loomade ja inimese piima üheteisega 
Võrrelnud. Oma töö juures olen ma kasVawa imestusega näinud, 
kuidas just piima kokkuseade üks looduse suurematest imedest on. 
Ma olen näinud, kui täieliselt loodus iga üksiku imetaja piima selle 
otstarbe järel on kokknseadnud, kuidas selle üksikud jaod just selles 
arwus ja hulgas kokku on segatud, kuidas seda imejale tarwis on, 
et oma elu-ülesandeid täita, s. o., kaswada ja oma sünnitajate 
sarnaseks saada. Tarwitused selleks on mitmesuguste looniatõuude
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juures koguni isesugused, juba sellegi pärast, et mitmesugused loomad 
Wäga isewiisi kaswawad, ühed palju rutemalt kui teised. Mida 
rutem noor loom kaswab, seda enam on tema ema piima sees 
oll'lseid, millest keha üles on ehitatud, munawalget ja soolasid, nagu 
järgniilie tabel näitab.

Mitu Püewa ära 
kulub, seni kui 
sündinud loom 

kakskord uit ras
keks kaswab, kui 
ta sündides oli.

100 osa piima sees on

munawalget. tuhka. lupja. wosworhaput.

Inimene . . 180 1,6 0,2 0,033 0,047
Hobune . . 60 2,0 0,4 0,124 0,13.1
Sarwlojus . 47 3,5 0,7 0,160 0,197
Kits . . . 22 3,7 0,8 0,197 0,284
Lammas . . 15 4,9 0,8 0,245 0,293
Siga . . . 14 5,2 0,8 0,249 0,308
Kass . . . 91z2 7,0 1,0 — —
Koer . . . 9 7,4 1,3 0,455 0,508
Jänes. . . 6 10,4 2,5 0,891 0,997

Et inimeselaps kõige pikalisemalt kaswab, on ka inirnese piima 
sees wõrdlemisi kõige wähenl munawalget ja muid osasid, mis põleta
misel tuhana järele jüüwad. Selle wastu on aga inimesepiimas ühte 
ollust rohkem kui ühegi teise imetaja piimas, ollust, mis iseäranis 
pääajude kaswamiseks tarwis läheb, nimega letsitin, sest et inimese
lapse pääaju muu kehaga wõrreldes suurem on, kui ühegi teise noore 
imewa looma juures.

e Saagu neist arwudest, et näidata, et ühe imewa looma piima 
mitte mõne teise loomatõuu piima wastu ära wahetada ei wõi, ilma et 
kaswaw noorloom selle läbi kahju saaks, et inimese-piima asemel 
lapsi ka mitte lehmapiimaga toita ei wõi. Seda wõime ka elus 
järjest tähele panna. Küll on katsutud lehmapiima lastetoitmiseks 
inimesepiima sarnaseks muuta, küll paudakse talle wett juurde, tehtakse 
teda suhkruga magusamaks jne., see on aga kõik asjata waew.

Palju arstisidgi on arwamises, nagu wõiks lapsi hääl hoole
kandmisel kunstlikult niisama hästi üleskaswatada, kui emarinnaga, 
see ei wõi aga kuidagi õige olla. Selleks ei saa weel lapse kaswamise 
tähelepanemisest esimesel, eluaastal, waid nii üleskaswatatud inimest 
peaks tema terwel eluajal ülewaatamise all peetama. Niisuguseid 
katseid ei ole aga weel mitte tehtud. Kui meie aga seda uskuda ei 
tahaks ja õigeks peaks, et kõigesuuremal hoolekandmisel lapsi kunstlikul 
toitmisel niisama hästi üleskaswatada saab, kui emarinnaga, siis peame 
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ameti ütlema, ei tarwilikku hoolitsemist toitmisel terme rahwa juures 
ilmwõimaia leida oleks — juba sellepärast wõimata, et rinnaga toit
misel laps emaga nagu ühte kaswab, et sellel teel õige emaarmastus 
lapse wastu alles sigineb, mille wastu ka kõige puhtam piimapudel 
mitte midagi ei ole. Juba loodus nõuab seda, et laps emaga kõige 
ligemasse ühendusesse peab jääma. Nii on ema sunnitud lapse eest 
hoolitsema kui iseenese eest, ja meel enam, ennast kui tarwis, isegi 
lapse eest ohwerdama. Ka arwustik näitab, kui õiged niisugused 
nõudmised on. Berlinis leiti näituseks, et lehmapiimaga toidetud lastest 
esimeses eluaastas 6 kord nii palju ära suri, kui rinnaga toidetud 
lastest. Mõnes teises linnas wõiwad need arwud ehk wähemad olla, 
sellegipärast wõib ütelda, et kõigis haritud riikides kokku igaaasta 
sadatuhandate kaupa lapsi lehmapiimaga pikkamisi surnuks piinatakse. 
, Miksp ärast ei imeta siis emad oma lapsi mitte
ise, peame küsima. Mitmed ei tee seda sellepärast, ei fee neile tüliiaw 
aleks, et ehk teised jõledad inimesed neile niisugust nõuu on andnud. 
Nende hulk ei ole aga mitte suur. Palju enam on juba neid, keda 
nende igapäewane töö oma lapsi imetada ei lase. Kaugelt kõige- 
suurem jagu mitte-imetajatest ei tee seda mitte, sest et nad sedagi 
siluda^ Neil on liig mähe piima, nad peawad rinna kõrwal kunstlikku 
toitmist abiks mõhna ja mõne nädala ehk kuu järele on ema oma 
Piim lõppenud. Nende emade arm, kes oma lapsi imetada ei suuda, 
on järjest kasmamas. Saksa- ja Schmeitsimaa linnades ei suuda 
juba enam kui pool kõigist emadest oma lapsi ise imetada. Ma olen 
katsunud armusiiku abil selle nähtuse põhjusi leida. Ma olen 
küsimise-lehtesid enam kui 100 ameiirnenna käite saatnud ja nende 
kaastöö abil enam kui 1600 perekonna termise-olusid ligemalt maadelda 
mõinud. Esiteks leidsin ma, et see imetamise mõimetus pärandatam 
on. Ei ole ema imetada suutnud, siis ei suuda seda tütar ka mitte, 
ja näitab nagu oleks fee mõimalus ka edaspidiste põlmede jaoks 
kaduma läinud. Küsitakse kellegilt emalt, kes kõiki oma lapsi 9 kuud 
ehk enam on imetanud, kas tema ema seda ka on suutnud, siis saame 
pea ikka jaatama rnastuse. Astume sellesama küsimusega mitteirnetama 
ema ette, siis kuuleme küll enamasti, et ka tema ema seda ei ole 
teinud, aga kaunis hulgake on seda siisgi meel suutnud.

Neid kordasid ei olegi liig hurma, kus ema meel ise imetas, 
tütar seda aga enam ei suuda. ' Minu armustiku järele on nende 
kordade arm, kus tütar enam ei imeta, kuna ema aga seda meel mõis, 
39% kõikidest. Et juhtumised, kus imetamise mõimetus alles hakanud 
on, nii suur on, siis näitab see, et mitte-imetajate emade 
•arm praegu kohutama! miisil kusmab, et manernatelt 
Päritud imetamise-jõuetutele ikka järjest uusi juurde tuleb, kes seda 
puudust aga jälle edasi pärandamad.
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Juhtumised, kus ema week imetas, tütar seda enam ei suuda,, 
on meil aga selle poolest huwitawad, et meie siin põhjuste ligidal 
seisame ja neid uurida wõime, mis seda puudust on sünnitanud. Siin 
peame küsima, kas Põhjust, mida ema juurest ei leidu, mitte isa juurest 
otsida ei tule, ja siin näitab arwustik otse isade joomise pääle. Minu 
arwustiku järele oli 78% niisugustel kordadel isa harilik joodik, 42% 
koguni päris lakkuja. Perekondades, kus emad ja tütred imetada 
wõiwad, tuleb joomist harwa ette.

Minu lehtede pääle ülestähendatud küsimised ja nende täielised 
wastnsed lasewad mind isasid nende alkoholi-tarwitamise järele enne 
tütarde sündimist 4 järku jagada. Esimesesse järku arwan ma 
need, kes mitte harjunud kombe järele, see on, mitte igapäew, alkoho- 
lilisi jookisid ei tarwitanud, ehk koguni karsked oliwad; teise järk u 
need, kes harilikult igapäew niisuguseid jookisid jõiwad, aga mitte 
üle 2 toobi õlle ehk ühe toobi marjawiina päewas. Edaspidistes 
seletustes nimetan neid mõõdukateks joojateks. Kolmandasse 
järku käiwad suured joojad, see on, kes iga päew enam kui 2 
toopi õlut ehk iile toobi marjawiina joowad, ja neljandasse 
järku Päris joodikkud. Wiimasesse järku olen ainult niisugused 
isikud üleswõtnud, kes oma ligemale sugulaste, oma terwe naabruse 
ehk oma maja-arsti poolt kõigehalwemate hulka oliwad arwatud. 
Ma panen siis nüüd oma arwustiku numbrid, mis eelpool kirjeldatud 
perekondade kohta käiwad, siia üles:

Alkoholi tarwitamise järele isa perekondades, kus:
ema ja tütar ema suudab imetada,

suudawad imetada aga tütar mitte

mitte-harjunud alkoholi tarwitaja . 52,3 % kõigist kordadest 11,1% 
harjunud mõõdukalt alkoh. tarw. . 38,1% „ „ 11,1 %

„ suur jooja....................6,9 % „ „ 35,7 %
päris joodik............................. 2,6 % „ „ 42,2 %

Pahemal pool kahanewad numbrid 52,3püält 2,6päälö, paremal 
pool töuswad nad 11,1 päält 42,2 pääle. See ei wõi kogemata 
juhtumine olla. Sellest selgub, et isa pikaaegne alkoholi tarwitannne 
tütre imetamise-wõimatuse pääpõhjus on. Kuidas nende kordadega 
lllgu on, kus isa ehk küll harilikult, aga mõõdukalt alkoholi pruugib, 
aga tütar siisgi imetada ei suuda, jääb kahtlaseks. Wõimalus on aga 
olemas, et niisugused isad palju alkoholi tarwitajate isade järeltulejad 
on. Mitmel korral on wöimalik seda leida, enamasti ei läinud aga mitte 
korda, wanemate-wanemate elamise kohta selgemaid teateid saada. Ei 
Wõi salata, et siis ka imetamise wõimetusel weel muid Põhjusi wõis olla.

Weel selgemini, kui eesminew tabel, näitab isa alkoholi tarwi- 
tamist, kui tütre imetamise-wõimatuse Põhjust, järgmine tabel. Sääl 



-on mõlemad perekondade jaod ühte wõetud, armudest on aga — et 
alkoholi mõju seda selgemat näidata ja kõiki muid pärandarawaid 
põhjusi kõrwale jätta — kõik need perekonnad ära jäetud, kus 
kummagi wanematest mõnda pikaldast haigust põdes:

Isa alkvholi tarwitannne 

mitte-harilik .... 
harilik, aga mõõtupidaw 
harilik, suur joomine . 
isa päris joodik . . .

tütred suudawad imetada

91,5% kõigist kordadest.
88,0% „ „
31,4% „ „
10,0° o „ „

Et imetamise-wõimetus ainult üks üleüldse kehanõrkuse nähtustest 
on, näeme sellest, et selle kõrwal weel palju muid nähtusi leiame, nii 
tui päritawaid närwihaigusi, waimuhaigusi, siis weel nõrkust külge- 
hakkawate haiguste, nagu tiisikuse wastu, nagu järgmine tabel näitab: 
a) emadest, kes oma lapsi imetada suutsiwad, oliwad tiisikuses 1,6%, 

närwihaigeid ja nõdrameelseid 1,6%,
b) emadest, kes oma lapsi imetada ei suutnud, kelle emad aga weel 

oliwad imetanud, oliwad tiisikuses 7,0%, närwihaiged ehk 
nõdrameelsed 10,7% ja

d) emadest, kes oma lapsi imetada ei suutnud ja kelle emad ka juba 
imetusewõimetud oliwad, oliwad tiisikuses 16,5%, närwi
haiged ehk nõdrameelsed 25,9%.

Keha-nõrkuse märkidest, mis imetamisewõimetusega käsi-käes 
täiwad, olgu siin ninietatud h a l w a d hambad. Oma küsimise- 
lehtede läbi olen ma 1052 ema hammaste üle ligemaid teateid saa
nud, kellest 394 imetada suutsiwad, 658 aga mitte ei suutnud.

Igal koral on halwaks läinud harnmaste ja puudnwate ham
maste arw, nii kui ka inimeste wanadus, kelle hambad järel waa- 
dati, üles antud. 394-jast imetajast emast oliwad 36 hambad kõik 
alles suus ja kõik terwed. 658 imetamisewõimetu seas leidus aga 
ainult 2 terwete hammastega ja mõlemad oliwad alles koguni noo
red, üks 19, teine 25 aastane. Terwete hammastega imetajatest 
oliwad 12 20—30 aastat wanad, 13 30—40 aastat, seitse 40—50 
aastat, kaks 50—60 aastat, üks 64 ja üks 72 aastat wana. Läbis- 
tikuue halwade hammaste arw imetajate ja imetusewöimetute juures 
oli eluaastates:

21—25126—30 31-35 36—40 41—45 46—50 51—55 56—60

imetajate juures . 6,7 8,2 10,6 11,9 13,6 16,2 21,3 17,4
imetamisewõimetu- 1

te juures.... 15,6 16,1 17,4 21,0 23,9 25,3 23,8 27,3
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Hammaste lugemise juures on halwad ja puuduwad hambad 
ühte loetud. Et see aga mõlema jao juures ühtewiisi nii on tehtud^, 
siis wõib arwusid sellepärast ikka weel wäga hästi wõrrelda.

Ülemalseiswas tabelis olen alkoholitarwitamise ja hammaste 
halwaksminemise käsikäes käimist ainult ligikaudu näidanud. Ma olen 
näidanud, et imetamisewõimetus alkoholi tarwitamise tagajärg 
ja et imetamisewõimetuse kõrwal hammaste halwaksminemist leiame. 
Järgmised arwud näitawad seda kokkuküimist aga otse ja selgesti. 
Need arwud on Wäike-Aasia Muhamedi-usku raudteetööliste juurest 
saadud. Neid olen ma Dr. med. Theodor Floras'e käest Konstan- 
tinopolist saanud. Dr. Floras on Wäike-Aasia raudteede ülem-arst 
ja on oma ametiwendade kaasaitamisel 398 Muhamedi-usku töölise 
hambad läbiwaadanud ning ühes ülestähendanud, kas nad oma 
prohweti õpetusi wiinatarwitamise kohta kõwasti täitsiwad, ehk Europa 
joomakombete küüsi oliwad langenud. Ma olen need arwud kokku- 
seadinud ja panen nad wanaduse järel siia üles:

läbistikune halwade hammaste arw oli eluaastates

16—20 21—25 26—30 31—35 36—40 41—45

karskete muhamedlaste juures . . 
alkoholi tarwitajate juures . . . .

0,5 0,9
1,8 2,8

2,2
5,2

2,6
7,9

4,4 5,3
9,3 12,9

Järgmine tabel näitab, kuidas isa alkoholitarwitamine isa enese 
ja tema laste tiisikusesse ehk nürwihaigustesse haigeksjäämisega ühen
duses seisab. Sellesse tabelisse on minu küsimise lehtedelt 1629 
perekonnast kõik need üleswõetud, kelle juures isa alkoholi tarwitamise 
ning isa ja laste tiisikuse,närwihaiguste,nõdrameelsuse üle ligemaid teateid 
leidus. Emade imetamise wõimetust ei ole selle juures mitte tähele 
pandud. Perekonnad on isa alkoholitarwitamise järele korraldatud.

Isa alkoholitarwi- 

tamine.
Loetute

arw.

1

Is
a j 

tii
sik

us
es

.

La
ps

ed
 

tii
sik

us
es

.

Isa uärwi- 
haige ehk nõr

gameelne.

Närwihaigust 
ehk nõdrameel- 
sust laste juu

res leida.

kordade 0/q kordade 0/0 kordade o/q kordade 0/q

Mitte-järestine.............. 188 4.3 14,8 1,1 7,9
järestiue, aga mõõdukas 240 5,8 14,0 2,5 13,6
järestiue mõõduta . . . 128 10,2 22,1 2,3 17,2
isa päris joodik.............. 103 13,6 29,3 2,9 24,2

Alkoholi mõju isa tiisikusesse jäämise kohta on Wäga selgesti 
näha. Wäga selgesti näha on ka wahe tiisikusesse ja nürwihaigeks 
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jäänute mõõdukalt ja liialtjoojate isade laste wahel. Wõiks aga 
weel ütelda, et eelseiswas tabelis ainult alkoholi mõju haiguste 
põhjus ei pruugi olla, waid wanemate muud haigused ka laste hai
gustes süüdi on. Et nüüd ainult alkoholi mõju näidata, on järg
mine tabel kokkuseatud, kust kõik perekonnad, kus wanemate juures 
midagi pikaldast haigust ette tuli, wäljajüeti. Ainult need perekon
nad wõeti tabelisse üles, kus järgmised kolm tinginnst täidetud oliwad:

1) mõlemad wanemad ühtegi pikaldast haigust ei põdenud.
2) isa alkoholi-tarwitamise kohta enne laste sündimist kindlad 

teated käepärast oliwad.
3) kus laste tiisikuse, närwihaiguste ehk nõdrameelsuse kohta 

kindlad teated leidusiwad.

Isa alkoholi-tarwitamine. Perekonda
de arw. Lapsed tiisikuses.

Laste juuures när
iv ihaigust ehk nõdra- 

meelsust leida.

Juhtumise-kordadel jooja. . 149

mitu o/o kõigest 
arwust.

8,7

mituO/o kõigest arwust. 

4,0
harilik mõõdukalt jooja. . . 169 10,7 6,5
harilik liig jooja..................... 67 16,4 6,0
päris joodik............................ 60 21,7 25,0

Kuidas isade alkoholi-tarwitamiue ja laste nõrkus tiisikuse ja 
närwihaiguste wastu käsikäes käib, astub nieile siin üliselgesti silmade 
ette. Ei tohi aga tähelepanemata jätta, et siin ülesse-antud arwud 
weel liig wäikesed on, sest et kõikides perekondades kõik lapsed weel selles 
eas ei olnud, kus harilikult tiisikuse ja närwihaiguste märgid ilmuwad.

Wõtame nüüd kõik arwude abil saadud otsused kokku, siis näeme, 
et joodiku isa tütar ainult arukordadel oma lapsi ise imetada suudab. 
Makswaks otsuseks jääb: oli isa joodik, siis ei suuda tütred oma 
lapsi mitte imetada ja ei saa ka nende järeltulijatest enam imetajaid. 
Jmetamisewõimetus ei ole aga ainukene nähtus, selle kõrwal leiame 
weel nõrkust tiisikuse, närwi- ja waimuhaiguste wastu, ning ham
maste rutulist halwaksminemist. Lapsed ei saa sünnist toitu, jäüwad 
juba nõrgaks ja nõrkus kaswab põlwest-põlwe kuni perekonna kadumiseni.

Kes kõike seda äratundnud ja läbikaalunud on, kas wõib see 
weel rahulikult päält waadata, kuidas tema ligimised otse elusalt 
äramädanewad? Sest mis on tiisikuse-haigus, mis on hammaste 
halwaksminemine muud, kui elusalt mädanemine? Mädanemisel tun- 
giwad pisielukad mitmesuguste olluste sisse, tiisikuse-haiguse ja ham
maste halwaksminemise korral tungiwad nllsama pisielukad inimese 
kehajagude sisse. Mispärast on see neil wõimalik? Hammastel 



ega kopsude! ei ole õiget wastupidamise-wõimu enam. Batsilluste 
inimese-kehasse pääsemine ei sünnita weel üksi haigust. Ka terwe, 
täisjõuulise inimese suhu leiawad batsillused teed, aga nemad ei jaksa 
tema hambaid halwaks teha; ka terwe inimese kopsudesse pääsewad 
tiisikuse-batsillused, aga nemad ei saa sääl oma hüwitamise-tööd alata. 
Kust tuleb siis see keha nõrkus? Lihtsalt sellest, et päew väewa ja 
aasta aasta järele keha järjest alkoholi-kihwti mõju all kannatama 
peab. Kas see siis ime on et keha wiimaks nii oma wastupida- 
mise wõimu kaotab, nõrgaks läheb? Meie keha ei ole, nagu dar- 
Winistid ütlewad, wöitluses elu eest niisuguse wöitluse tarwis mitte 
kaswatatud. Loomulikkude tingimiste all ei suuda wäikesed alkoholi 
sünnitawad pärmi-batsillused meile midagi teha. Pääsewad pärmi 
batsillused aga kõhtu, mis ju igapäew sünnib, sest et neid pea iga 
toidu küljes leida on, siis ei saa nad oma käärimise-töüd alatagi, 
seedimisewedelik surmab nad ära. Seedimisewedelikus on üks kõige- 
kangematest batsillustetapjatest wedelikkudest, soolahape, leida. Ja 
kuigi täie kõhu läbi mõni pürmi-pisielukas soolikate sisse saab, siis 
häwitab sapp need ära, ja mis ehk weel sapi eest peaks pääsma, see ei 
suuda meile enam wiga teha.

Koguni teine lugu on aga, kui pärmi-pisielukaid kunstlikult lõp
mata hulkadel kaswatatakse, neube läbi sünnitatud kihwti kogutakse ja 
sellega keha üle ujutatakse. Niisuguse häwitamisetöö wastu ei ole 
keha looduse poolest wastupanemiseks mitte ettewalmistatud.

Katsugu enesele igaüks ometi kõige selle tegewuse arusaamata 
mõistmatust ettekujutada! Iga aasta heidetakse otsatud hulgad 
meie parematest toiduainetest: terawiljad, puuwiljad ja marjad, 
pärmi-batsillustele söödaks ette. Kümnes jagu haritud rahwaste töö- 
jõuust kulutatakse selle pääle ära. Kõige paremad jaod kulutawad need 
pisielukad ära, ja mis nad ülejätawad, nende kihwtised wäljaheited, 
kogutakse siis kokku, pandakse hoolega waatide ja pudelite sisse ja 
saadetakse terwesse maailma laiali, inimestele joogiks! Ja need ini
mesed kallawad seda wedelikku päew-päewa ja aast-aasta järele 
enese sisse ja waewawad oma keha ja häwitawad teda igas jaos — ka 
neis, mis tulewate sugude saamiseks peawad määratud olema. Nii 
nõrgendawad nad endid ja pärandawad seda nõrkust järeltule- 
watele põlwedele.

Ma ei tahaks mitte, et minu seletusi walesti mõistetaks. Ma 
ei ütle mitte, et alkoholi mõju ainukene inimese ja tema järeltulijate 
nõrgendaja ja terwisehäwitaja oleks. Iseäranis tiisikuse kohta ei 
ütle ma seda mitte. Meie teame wäga hästi, et tiisikusel weel 
palju muid Põhjusi on. Ülepää kõik, mis meie keha nõrgendab, ker
gendab meie waenlastele, pisielukatele, meie kehale wigategemist, selles
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asetwõtmist. Ma ütlen aga: alkoholi mõju on üks neist põhjustest, 
ma ütlen koguni, et alkoholi mõju pääpõhjujeks on. Ma ütlen aga 
ka, et alkoholi mõju see põhjus on, mille eest mere 
endid päästa saame. Muretsetagu selle eest, et alkoholi mõju 
kaoks, siis on meil palju hõlpsamini wõimalik, kõiki teisa Põhjusi 
tundma õppida, mis tiisikust sünnitawad ja nende wastu palju 
mõjuwamalt wõidelda.

Ja mis terwishoiu põllul maksab, maksab ka igal pool mujal. 
Mõeldagu ometi kuritööde pääle 1 Kas ei oleks see mitte koguni aruta, 
kuritegijaid ikka karistada, aga kunagi kuritööde Põhjusi otsida. Just 
kuritööde Põhjusi peame katsuma leida, ja üks neist on igalühel käega 
katsuda. See on alkoholi mõju, olgu ta ühekordne ehk pikaldane. 
Kindel on, et kallaletungimised inimeste kallale pääasjalikult alkoholi 
mõjul sünniwad. Katsuragu siis ometi alkoholi kõrwale tungida, siis 
on teiste põhjuste äratundmine ja nendest jagusaamine ka palju hõlpsam.

Ja selles ongi karskuseliikumise suur tähtsus ja kasu. See on 
iga edurikka töö aluspõhi.

, Ja weel üht palun tähelepanna. Täiskarskuse nõudmise pääl 
põhjeneb meie maailma kõige parema inimestetõuu edasikestmine. 
Ärme unustame mitte, et meie need wiimased oleme. Kui Roomariik 
hukka läks, siis oli weel niipalju haridusewõimulisi rahwaid metsikus 
olekus, kes nende asemele haridusetöösse wõisiwad astuda; meil ei ole 
mitte enam niisuguseid järeltulijaid. Kui meie lõpeme, siis seisawad 
meie tagaselja weel ainult metsrahwad, kes milgil wiisil meie asemele 
hariouslisele tööle astuda ei suuda.

Kui siisgi edasi joodakse ja üleüldist nõrkust ja kõdunemist 
edendatakse, siis wõib see ainult weel selle põhjusmõtte pääle toetades 
sündida, et, mis pärast meid tuleb, mis see meisse puutub.

Mispärast on see põhjusmõte nii jõle? Lihtsalt sellepärast, 
et ta inimese südame kõige madalamast tundmusest, tänamatusest, on 
wäljakaswanud. Meie eelkäijad on endid meie kasuks ohwerdanud, 
meie oleme kohustatud, endid meie järeltulijate hääks ohwerdama. 
Meie lõikame järjesti, mis meie mitte külmanud ei ole, meie peame 
ka külwama, mida meie mitte enam lõigata ei saa.

Mis Peame meie siis tegema, et nõrkemise, selle kõdunemise eest 
pääseda? Ma loodan, niipalju näitawad minu siiamaalsed harutused, 
et siin poolikute abinõuudega midagi kättesaada wõimalik ei ole. 
Ainult kõige käredam tegewus wõib abi tuua. Meie eesmärk olgu 
täieline alkoholiste jookide walmistamise ja müümise keeld. Küsitaw 
on ainult, mil teel wõime nii kaugele jõuda.

Alkoholi wastaste seas on see walemõte wäga laiali lagunenud, 
nagu oleks nende pääülesanne selles, rahwale alkoholi Halwa mõju 
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üle silmi awada, neid endistest joomakombetest wabastada. Muidugi 
on ka need ülesanded omast kohast tähtsad küllalt, iseäranis alkoholi 
wastu wõitlemise alustusel. Selle läbi üksinda ei saada aga palju kätte.

Seda näeme, kui maades, kus karskuse-liikumine juba kauemat 
aega on kestnud, natukene ümber waatame. Ma olen kolm kuud 
Jnglisemaal ümberrännanud ja olen karskuse-liikumise tublimate juh
tidega kirjawahetuses olnud, ja wõin ütelda, et sääl joomasundi ega 
joomakombetest kinnipidamist enam ei ole. Ometigi on aga säälgi 
weel alkoholi tarwitamine ja wiletsus, mis sellest tõuseb, ikka week 
kaswamas. Ükskord peame arusaama, et meie wastane mitte õieti 
joomasund ega joomakombed ei ole. Meie püä-wastane on see ilmatu 
kapital, mis õlle- ja wiinawabrikutesse on pandud, ja mis oma kasu 

kandma. Ja kui meie endistest joomakombetest lahti ei saa, 
** siis^tuleb see sest, et pea terwe ajakirjandus otse, ehk ometi poolteed, selle 
Biblioth^^tay ^õju all seisab ja rahwale selle küsimuse üle küllalt selgust ei anna. 

. , . Ja joomakombed ei ole mitte joomise pää-äratajad. Tuhatkord 
"kahjAitüm, kui joomakombed, on plaanilik, kawalasti wäljamõeldud 

Dorpateiigj^ätoa pandud awatelemine, kuidas õllewabrikute aktsiate omani- 
-^>;<^.kud Mmesi joomisele meelitawad. Waadake ometi, kuidas õllepaleed 

kujxftened maast üles töusewad! Waadake kui heledasti nad öösiti 
^^^Mtrilampidega walgustatud on, kuidas sääl suured muusikakoorid 

mängiwad ja inimesi sisse meelitawao, kuidas sääl teatri, lauljannade 
ja tantsijannade ja mitmesuguste muude kunstnikkude abil inunestele 
lõbu püütakse pakkuda. Nii kui tuli ööliblikaid enese poole tõmbab, 
nii tõmbawad kõik niisugused asutused inimesi oma poole.

Ja mitte ainult õhtustel wabadel tundidel ei tööta see terwe 
Wõrgutamine — ei, ka terwel tööajal tükib ta ka kõige usinamaid töölisi 
kiusama. Õllepudelid kantakse töötubadesse, elukorteritesse, wabriku- 
tesse ja ehituseplatsidelc. Jgalpool hoitakse nad wäsinute ja januste 
tööinimeste suu ees, kuidas wõib sääl weel wastupanna?! On keegi 
aga juba mõne nädala seda wedelikku tarwitanud, siis ei suuda ta 
ennast enam selle orjusest wabastada. . Ollekodade ja nende aktsiate 
omanikud on need, kes plaanilikult rahwa ära kihwtitawad ja wälja- 
imewad ning ära häwitawad — niihästi wanad kui noored.

Terwes ajaloos on niisugused hirmsad teod, nagu meieaegsed 
suured õlleürid neid kordasaadawad, tundmata. Endistel aegadel 
tehti inimesed orjadeks, aga orjad jüiwad terweks. Inimesi tapeti 
tuhandate kaupa, aga tapetute lapsed jäiwad terweks. Nüüd tehtakse 
inimesed orjadeks ja tapetakse nad ka ühes, tapetakse ühes laste ja 
lastelastega, tapetakse pikkamööda, piinatakse aegamööda surnuks.

Mis peame kõige selle õnnetuse wastu tegema? Kas peame 
sinult nende wereimetajate töö üle käsa ringutama ja ohkama? Sellest 
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ci tuleks rvähematgi kasu. Haledat meelt peame tundma nende üle, 
kes endid wäljaimeda lasewad. Haledat meelt lõpmata nende inimeste 
totruse üle, kes mäluta neile ettepandud wedelikku joowad, kuni nad 
mõistuse ja terwise kaotawad ja hauda langewad, siia wigaseid järel- 
tulejaid mahajättes, kellele terwe elu ainult piinaks on.

Õlle- ja wiinawalmistajate kapitali wastu wõitlemiseks on see 
paremaks sõjariistaks, mis ka muidu kapitaliwöimu wastu wõitlemises 
mõju awaldab, see on kõigi nende tugew ühendus, kes selle kapitali 
wöimu all peawad kannatama. Ja need kannatajad ei ole mitte 
ainult waesemad inimesed — ei, need kannatajad on kõik meie seltskonna 
kihid, rikkad kui waesed. Ainult siis, kui kõik seltskonna-kihid sellest 
Wõitlemisest osa wõtawad, wõime meie loota, õlle- ja wiinawalmis- 
lajate hiiglakapitalist wõitu saada.
_ Kes sellepärast rahwakasu taga nõuab, see astugu kui tubli 
soldat alkoholi wastu wõitlejate ridadesse. Keegi ei wõi soldati 
kohuste täitmist' teiselt nõuda, kui ta neid ise enne täitnud ei ole, 
sellepärast peaks iga mees lihtsoldatina pääle hakkama. Õige alkoholi 
wastu wõitleja peab ise hää eesmärgiga ees käima, näitama, kuidas 
larwis wõidelda on. Alkoholi wastu wõitlemises on meil üks wäga 
mõjuw sõjariist,^ see on teadus. Teadus räägib alkoholi tarwitamise 
wastu, ja teaduse wastu ei saa üksgi maapäälne wägi pikemalt seista, 
seda näitab meile ajalugu.

Mõned wiimse Airogowi kongressi otsused.
^pET rstide ülesandeks on, olgu nad iseäralistes ametites wõi era

arstid, rahwa terwise eest hoolt kanda, haigetele abi anda 
/ ja terweid haiguste eest kaitseda aidata. Et see töö ühisel 
jõul paremat wilja wõib kanda, siis on põhjalikkumateks arupida- 
misteks arstid koos käima hakanud. Kakskümmend aastat on 
mööda, kui esimest korda terwe Weneriigi arstid ühiseks kongressiks 
kokku tuliwad. Niisuguseid kongressisid otsustati Weuemaa kõigekuul- 
sama arsti Pirogowi järele „Pirogowi kongressideks" nimetada. 9-sas 
Pirogowi kongress oli sel aastal Peterburis 3-mast kuni 11-ni janu
arini. Kokku oli tulnud umbes paartuhat arsti igast riigi nurgast.

, Et nii suur hulk korraga ühes tööd teha ei saa, siis on töö 
eriasjade järele ärajaotatud — jaoskondadesse. Igaüks töötab sääl 
jaoskonnas, kus tema tööpõllusse puutuwad küsimused harutamisel 
on. Enne koosolekut antakse igale liikmele koosolekute eeskawa kätte, 
kus üles on pandud, kus kohal üksikud jaoskonnad ja kunas oma 
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koosolekuid peawad ja mis igal koosolekul sellel ja sellel päewal 
ning tunnil ees on. Nii teab igaüks neid koosolekuid wäljawalida, 
mis temale kõige huwitawamad on. Pääle koosoleku trükitakse kõik 
koosolekutel peetud kõned, läbirääkimised ja tehtud otsused ära ja 
saadetakse kongressi liikmetele kodu kätte, nii et nad siis kõiki kongres
sil harutusel olnud asju ja kongressi otsusid nende kohta teada wõi- 
wad saada. 9-mal Pirogowi kongessil oli näituseks 27 jaoskonda. 
Paljudes jaoskondades harutati üleüldiseid terwiseolude kohta käi- 
waid küsimusi, mis igale, ka mittearstile, huwitawad on. Praegu 
ei ole küll weel kongressi töö kõik trükist ilmunud, aga üksikutes 
jaoskondades tehtud otsused on juba teada antud. Panen siis mit
med üleüldiste küsimuste kohta käiwad otsused siia üles, et lugejad 
näeks, mis üle süül on aru peetud ja missugustele otsustele jõutud.

Koosolekul, kus üleüldiste haiguste-parandamise põhjusmõtetest 
räägiti, tehti muu seas otsuseks, et i) soowitaw on, et rahwa paran- 
duse-wiiside tundmaõppimiseks ja nende wäärtuse ärakaalumiseks 
iseäraline keskkoht asutataks; 2) soowitaw on rahwale arusaadawalr 
kirjutatud arstliku ajalehe wäljaandmine, misläbi wõimalik oleks 
õigeid arstlikku õpetusi ja teadusi rahwa sekka laiali laotada; 3) 
nurgaarstide ja posijate wastu wõitlemiseks ei saa weel üleüldise 
rahwa hariduse tõstmisest küllalt, tarwis on ka week, et koolides lapsi 
terwishoiu algõpetustega tutwustataks.

Silmahaiguste jaoskonna otsustest olgu nimetada: arwates, et 
marjahuigus järjest kaswamas on ja üleüldiseks ristiks ähwardab 
saada, mille wastu üleüldist wõitlust peab alustama, selle haiguse 
iseloomu ja laialilagunemise uurimiseks, kui ka selle wastu wõitle
miseks iseäralist keskkomiteed asutada.

Närwi- ja waimuhaiguste osakonnas oli tähtsaks küsimuseks alko- 
holi-küsimus. Otsused: 1) joodikute parandamiseks linnade ja üleüldiste 
asutuste haigete-wastuwõtmise kohtades kunstune eeskirjade andmisega 
arstimise katseid teha; 2) sunduslik joodikute parandusmajadesse 
paigutamine, kui ka iga teine sunduslik parandamine ei käi arstimise 
põhjusmõtetega mitte ühte; 3) kroonu wiinamonopol, mis riigi sisse
tulekute hallikaks on, ei wähenda mitte, Waid suurendab weel joomist 
Wenemaal; 4) korralik ja oma ülesannet täitja wõitlus laste sure
muse, liigjoomise, tiisikuse, kurjatõbe ja muude rahwahaiguste wastu, 
mis Weneriigis üleüldiseks hirmsaks õnnetuseks on, on ainult wõi
malik, kui nende põhjuste ja nende wastu wõitlemise kohta laialistes 
ringkondades teadmisi wälja laotada saab.

Koolide terwishoiuliste olude kohta otsustati: 1) rahwa alg
koolid tuleks sellel wiisil ümber muuta, et nendes õpetamise kui ka 
nende ülewalpidamise eest hoolekandmine kogukondliste asutuste hooleks 
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oleks; 2) semslwode-walitsuste juurde tuleks iseäralised koolikommis- 
sonid asutada, mille liikmeteks püüle semstwode wolinikkude ehk ase
mikkude ka arstide ja kooliõpetajate asemikud oleksiwad; 3) kõik koolid 
peaksiwad arstliku ülewaatuse all seisma, kooliarstid peaksiwad endid 
oma ülesannete täitmiseks aga weel iseäraliselt ettewalmistama ning 
selleks peaks ülikoolides neile wõimalust antamä.

Linna arstide jaoskonnas wõeti muu seas otsuseks: 1) linna- 
walitsuste tähelepanemist tuleb selle pääle juhtida, et linnade terwis- 
olude parandamiseks kõige suurem tähtsus sellel on, et linnas hääd 
wett saada oleks, et kõik mustus ja wäljaheited korralikult eemale 
toimetataks, et tapamajad, turud, leiwategemise kohad, söögimajad, 
öömajad, saunad jne. ikka korras seisaksiwad; 2) linnade terwisolude 
kohta on korteritel wäga suur tähtsus; korteriküsimust on week wäga 
wühe uuritud, peaks wähemalt waesemate inimeste korterist läbiwaatuse 
alla wõetama, et näha, kuidas sääl abi saata wõimalik oleks.

Arstlise arwustiku jaoskonna üks otsus oli: linnawalitsustele 
ettepanna, et surma põhjuste tundmaõppimiseks iseäralised arstide 
pooli wüljaantawad surmatähed tulewad tarwitusele wõtta, ning et 
linnawalltsused selle eest hoolt kannaksiwad, et waesed elanikud maksuta 
arstlikku abi wõiksiwad saada.

Tiisikuse wastu wõitlemiseks walitud kommisjoni ettepanekul 
otsustati, et tarwis on nõuupidamiseks tiisikuse wastu wö'tlemise 
kohta, terwe riigi arstide, kogukondade ja walitsuse asutuste asemikkude 
koosolekut kokkukutsuda, kus see asi igaküljeliselt wõiks läbiräägitud 
ja selle kohta küiwad mõjuwad otsused tehtud saada.

Leitud ja waestelaste eest hoolekandmise kommisjoni ettepanekud 
kiideti hääks: a) walitsusele palwet awaldada, et wäljaspool abielu 
sündinud laste isiklikku ja omanduse-õigusi laiendataks ja b) isasid 
sunnitaks niisuguste laste kaswatamisets ja koolitamiseks rohkem 
kaasa aitama.

Terwishoiulikkude õpetuste rahwa sekka laialilaotamise kommis
joni töö kohta soowitati: 1) et kõigi rahwa jaoks määratud arstliste 
raamatute nimekirjad ühes wäikeste arwustustega sellele kommisjonile 
teada antaks, kes omalt poolt tarbekorral rahwahariduse ministe
riumist sündsatele raamatutele luba muretseks, mille põhjal neid 
rahwalikkudeks ettelugemisteks tarwitada wõiks; 2) tunnistati tarwi- 
likuks ja ajakohaseks, et wõimalikult paljudes kohtades arstide poolt 
kohaliste olude järele tarwilikka terwishoiulikka õpetusi püütakse 
laiali laotada; 3) tunnistati tarwilikuks, et hoolt kantaks, et põllu
tööliste terwise kaitsmiseks põllutöö-masinad nii tehtaks, et nende 
läbi õnnetusi ei wõiks juhtuda; selleks on tarwis kõigil põllutöö
näitustel nmsinate tubliduse üle otsustamisel nimelt ka selle pääle 
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waadata, et need masinad töötamisel töölistele mitte kardetawad ei 
oleks; soowitaw oleks, et kusgilt poolt kergesti arusaadaw juhatuste 
raamat wälja antaks, mis põllutöö-masinatega mõistlikult õpetab 
ümberkäima.

Tuntud arstiteadlane Shbankow pidas kongressil pikema kõne 
,,era-arstimise mõjust arstliste olude edenemise pääle," mille järel kong
ress järgmiselt oma arwamist selle asja kohta awaldas: 1) kongress 
awaldab soowi, et teaduse, õpetamise ja haigete kasu silmas pidades 
arstiteaduse prohwessorid pääle oma ameti mitte muid kohustusi 
eneste pääle ei wõtaks, mitte oma haigemajasid ei awaks ja mitte 
erawiisil haigeid wastu ei wõtaks; 2# kongress awaldab soowi, et 
haigetega terwise eest hoolitsemise tulu silmas pidades, semstwo-, 
linna- ja wabriku-arstid parajat palka saaksiwad, et nad aga mitte 
muid kohustusi eneste pääle ei tohiks wõtta, mitte oma haigemajasid 
asutada ega erawiisil haigeid wastu wõtta; 3) et haigused kui ka 
muud õnnetused mitte ei tohiks sissetuletuke hallikaks olla; haigete 
häda ja arstide abi ei peaks mitte kui kaupa turule wiidama; arsti
mine kui ka õpetamine peaksiwad igaühele ilma maksuta kättesaadawad 
olema; sellepärast tunnistab kongress wäga soowitawaks, et hoolega 
selleks tööd tehtaks, et ülepää kõik era-arsiimine kaoks ja mitmesugustes 
asutustes igalühel wõimalik oleks maksuta arstiabi saada.

Sõjawäe-arstlises osakonnas otsustati walitsusele palwet ette 
panna, et iseäralised parandusmajad ehk sanatoriumid asutataks, kus 
need soldatid, kes teenistuses tiisikusesse on jäänud, oma soowi pääle 
wõiksiwad wastuwõtmist leida.

Wabriku- ja mäetöö-osakonna otsused: 1) töölistele arstiabi 
andmine olgu semstwo ja linnawalitsuste ülewalwamise all; 2) kõigi 
tööliste eest hoolekandmise wiis on nende sunduslik kinnitamine 
haiguste, wanaduse, ehk muu tööwõimetuse kordadeks; 3) tööliste 
terwise kaitsmine ja haiguste eest hoidmine on ainult siis wõimalik, 
kui kõige töö üle üleüldine ülewaatus sisse on seatud, kus ka töölisle 
asemikkudel hääleõigus on, ning kui tööpäew enam kui 8 tundi ei kesta 
ja töölistel oma waheline korraldus olemas on; 4) kehalikku karistust 
ei Peaks, arstlikult seisukohalt otsustades, Weneriigis mitte olema; 
5) et kaugelt suuremas hulgas käsitöö-kodades linnades terwise-olud 
Wäga halwas korras on, mis löölisle, iseäranis alaealiste tööliste, 
pääle halwasti mõjub, siis peaks niisuguste töökodade jaoks iseäraline 
arstline ülewaatus sisseseatama, mis linnade ja semstwode walitsuse 
hoole all peaks seisma.
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Natukene meie riigi semstmo-Luöermangude arstlik
kudest oludest.

meie Läänemere äärsed kolm kubermangu oma terwishoiulise 
sisseseade poolest semstwo-kubermangudest kaugele niaha on 
jäänud, sellest ei taheta meil mitte juttu teha, ei taheta seda 

uskudagi. Aga see umbusk ei muuda asja sugugi ega ei paranda meie 
olusid, kus hädasti parandust tarwis oleks. Ka meil on Liiwi- kui 
ka Eestimaa arstid aast-aastalt kokku käima hakanud, et praeguste 
olude parandamiseks natukenegi kaasa aidata, aga oma mõju poolest 
ei ole need koosolekud kaugeltgi semstwo-kubermangude arstide koos
olekute lähedale jõudnud. Ei wõinud seda ka lootagi. Semstwo- 
arstidel on wõimalik oma semstwo-koosolekuiel tarwilikka parandusi 
ja muudatusi terwise-oludes ettepanna, nende kohta seletusi anda jne. 
Arstide koosolekul on küsimised igakülgselt läbiräägitud, igal arsti! 
on selge, mis tarwis teha on ja kuidas seda kõigeparemini korda- 
saata saab.

Meil on arstid pea kõik era-arstid. üleüldiste asjade kohta 
wõiwad nad oma keskes ka küll rääkida ja otsust teha, mis ka 
pärast trüki läbi awaldatakse, aga need otsused jääwad pea ikka ainult 
otsusteks. Nende täidesaatmiseks ei saa arst kudagi mõju awaldada. 
Meie arstipäew on ka soowisid meie maapäewale ette pannud, aga 
neist ettepanekutest on wähe täidesaatmist näinud.

Oma tegewuse poolest wõib arstisid kahte liiki jagada: ühed 
wõitlewad otse haigustega, rohitsewad haigeksjäänuid inimesi, nagu 
meie era-arstid seda teewad^ teised katsuwad inimesi baiguste eest 
hoida, uuriwad haiguste, tõbede laialilagunemise Põhjusi ja teewad 
nende wastu tööb; need on nõndanimetatud terwishoiu (sanitar) arstid.

Esimeseks sammuks terwise-olude parandamisel on esimese liigi 
arstide kogukondlisel kulul ametisse panemine, kes hädakorral inimestele 
abi wõiwad anda. Need on Wene semstwo-arstid, nagu nad igas 
semstwo-kubermangus juba ammu ametis on, ehk umbes ka meie 
kihelkonna-arstid, kelle mitte-walimisest meie aegajalt oma ajalehtedes 
loeme. Suur samm on juba edasi astutud, kui pääle nimetatud 
arstide terwishoiu-arstid ametisse seatakse. Semstwo-kubermangudest 
on juba wäga mitmed nii kaugel, et neil pea igas kreisis ka üks 
terwishoiu arst töötab.

Minewal aastal on näituseks Saratowi kubermangus nõuuks wõe- 
tud, maakondadesse terwishoiu-arstisid ametisse panna. Et terwishoiu 
olude parandamine üle kõige kubermangu ühine oleks, peawad need arstid 
kubermangu terwishoiu-komitee all seisma ja kõik ühel plaanil töötama. 
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Terwishoiu - arstide pääpüüdmine peab olema, rahwa terwise hoid
miseks töötades rahwast sellest tööst osawõtma äratada. Terwishoiu- 
arstide eeskirjadeks wõeti Pirogowi kongressi poolt selleks walmis- 
raiud eeskirjad wastu. Ehk kubermangu terwishoiu-komitee küll juba 
1895. aastast saadik töötas, oli see omas tegewuses sellepoolest puu
dulik, et temas üksikute maakondade asemikka ei olnud. Wiimasel 
kubermangu arstide-koosolekul otsustati selles komitees niiwiisi paran
dust ette wõtta, et selle komitee liikmeteks igast maakonnast üks maa- 
konna-semstwo ja maakonna terwishoiu-arstide asemik peaks olema. 
Kubermangu-semstwo wõttis ka selle ettepaneku wastu.

Maal külades laste hoiukohtade sisseseadmiseks, kus lapsed 
järelwaatamist ja hoolekandmist leiaksiwad, kui wanemad tööl on, 
määrati kolmtuhat rubla; pääle selle anti weel kubermangu-semstwo 
asjaajajatele woli üksikutele inimestele, kes omalt poolt laste hoiu- 
kohtasid asutawad, abi anda, aga mitte rohkem kui 2/b kõigist asu
tuse kuludest.

Kubermangu arstide-koosolcku protokollide ja kõnede trükkimise 
kuludeks määrati 1500 rubla.

Algkoolide terwishoiuliste olude kohta tehti otsuseks: 1) kõigi 
külakoolide terwishoiuolusid kohaliste semstwo-arstide kaastegewusel üle- 
waadata ja selle üle kirjeldusi walmistada lasta, ühise kubermangu 
terwishoiu-komitee poolt selleks wäljatöötatud eeskirja järele; 2) ku
bermangu terwishoiu-komiteele ülesandeks teha, koolide kohta käiwaid 
terwishoiulikka eeskirju walmistada, neid maakonna-walitsustele hääks- 
arwamise awaldamiseks (arstide ja rahwakoolide inspektoritega ühisel 
nõuupidamise!) ettepanna ja ühes nende hääksarwamistega järgmise 
kubermangu-semstwo koosoleku kätte toimetada; 3) otsustada, et 
edaspidi uute koolimajade ehitamise kordadel nimelt arstidelt majade 
ehitmnise koha üle nõuu küsitaks ja neile majaplaanid hääksarwamise 
awaldamiseks ette pandaks.

Moskwa kubermangus on pääle kubermangu terwis-hoiukomitee 
weel ise kreiside terwishoiu-komiteed töötamas. '

Wõiks weel palju semstwo-kubermangude tööst terwishoiuolude 
eest hoolekandmise kohta rääkida — aga olgu sellestgi.

Kes ütleb ette, ku palju aega weel ära kulub, enne kui meie 
ka niisuguste arupidamiste ja otsustamiste juurde jõuame?

K.
----- --©’s—=7-------------
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