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Algussõna.
Weikses se Eesti kirjandusesse täielisemaid teaduseraa»
maluid mitmesuguste teadusewaldade kohta loota, näitad praegu
raske olewat, sest et Eesti keelel kõrgemad koolid puuduwad,
kes nende muretsemist tarwiliseks teewad, sellegipärast ei tohi
teadus Eesti keelsele rahwale lukku jääda, seda suuremat
rõhku tuleb meil r a h w a l i k u t e a d u s l i k u
kirjandu se pääle panna. — Rõige tähtsamad teadused on rahwale
aga ikka need teadused, mis nimelt tema sistmise elu arendu se, ta majanduslise ja ühiskondlise elu parandamise kohta
kuiwab. — On ii ku kuri, hiwitaw tõbe olemas, mi« mete
rahwa elujuurte kallal närib ja mis kardetawam on. kui
ükski muu sisimine ehk walimine waenlane. 2ee on joomine.
Aga häid uuema aja teaduse põhjal seiswaid kirjast, mis
joowastawate jookide õiget loomu rahwale silma ette seaks,wad, on meil kogum wähe. Hee puudus teeb kull (edu,
et meil selle waenlase wasta senini weel niiгодIje abi ou otsi
tud ja wõidelda katsutud.
m lu
3uba sügisel 18З9 ^
b i e g t e auustatud suguwend
ja tuttaw suur karskusemees Dr. A. A. Grünfeldt siia nõuu,
hoolt kanda, et käesolew raamat Eestikeele saaks loimelatnd.
„Liis oleks teil," kirjutab ta, „Eestikeelea omeN ükski raamat, kust karökujeliige lo,dusleadliste põhjustega tutwaks
saaks. ШШ on asjal palju muidki tähtsaid külgi, aga estalguseks saaks Na sellest natuke." — Ma loolsin estte, et keegi
tuttawam ja kirjapõllul wanem töötaja seda lööd oma hoolde
wõtaks; kui aga neil, kellelt järele küststn, seks aeg puudus,
pidin löö ise ettewõtma.
Iseäranis pean siin Dr. )u. ^ e ll a t'it tänama, et la
waewaks wõttis mu tõlke läbiwaadala. Tema otsus on järgmine :
„Wäga rõõmuslf.w, et waewaks olete wõtnud, niisugust
kasulikku, hääd ja wistist mõjurikkast kirja Eestikeelde toimetada. Ta keel on ladus ja liht, ta otstarbe soowitaw, ta
stsu õige. Soowin omalt poolt Teie ettewõtmisele kõigite õnne
ja loodan, et see raamat Tnd teie ettewõttes mitte wähe
toetama ei saa." — Ühtlasi kardab ta ka, et raamat« cli-

niese osa 2—5 päät. ehk natuke liig keerulised ja rasked
aru saada on ja ehk mõnda edasilugemisest eemale saaksiwad
hoidma ning soowiti neid kas lühendada, ehk koguni wälja
jätta, Uuesti ümberkirjutamiseks puudus mull aga aeg, ja
palun siis neid, kellele need päätükid wahest rasked ja igawad, neid wahele jätta jo järgmistest edasi lugeda. „Esidc"
asemel arwad hra Hellat „täied" kohasemaks (sõnast tai liha)
-Muskel (fleisch) ja „lõöksoonte" ning „^arwsoonte" asemel
„tuiksooned" ja „juussooned." Sii« kirjutab ta weel:
„Raamatus ou st Uest jutt, et Mõhul esiteks keha soojust kõrgendab, stis alles alandab. See pole aga mitte nõnda.
Üleüldine keha soojn» ei saa alkoholi läbi mitte silmapilgukski
ülendatud, wald ümberpöördud. Üksnes mõned kohad, kuhu
were wool suurem, näitawad soojemad olewat. Aga ka nende
soojus vole mitte normalisest soojusest kõrgem, waid ainult
sellega ühetasa. — Reed ^ on aga ainult wäikead asjakesed,
mis nimetada tahtsin. Üleüldse pean aga rõõmustama, et
nõnda ladusalt ja arusaadawalt Koik on ettetoodud ja soowin
raamatule kõige paremat wastuwõtmist ja s> uremat mõju
rahwa« se."
Andku taewas, et see meie kõrgeste auustatud suguwenna ja tähtsa teadumehe soow täide läheks ja et siis see
kuulsa Inglise doktori kiri, mis mujal haritud maadel hääd
mõju on awaldanud, ka meie pimedasse öösse tarwilist walgust kannaks!
Tori lirlluwaNas,
Jüripäewal
1889.

Ziili Uilk,
rahwalooliöpitajo.
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A s s t o i d u seedmine.
Ole kasin ja karsk! 3'lra joo ega ära söö enam ega
wähem kui ihu ülespidamiseks tarwis läheb! Kui liig palju
sööd, nii et õige lihawaks lähed, sii« läheb su meel töndsiks ja mälu tuhmiks; siis ei pääse sa töö ega mängn juun * enam kergesti liikuma, sest et keha nagu tomp raske ja
kange on. Kui aga jälle liig wähe sööd, lähed liiga Ial)jl'.ks ja niihästi su liikmed kui su waimu jõuud lähewad
nõrgaks. Ole siis kasin ja karsk.
A'ati tuleb meeles pidada et töö, niihästi keha- kui
waimutöö, kõige paremine edeneb, kui parajal wiisil sööd ja
joob. Wanad mungad keskajal, kelledest mitmed usinad töötajad ja suured õpetlased oliwad, teadsiwad wäga hästi, et
liigsöömise ja joomise läbi töötegemine raskeks ja waewaliseks läheb. 3lad ütlesiwad lugemise ja mõtlemise wõimatu
olewat, kui laual oli priisatud ning teadsiwad, et kui keha
õige lihawaks, siis kä laisaks ja räpakaks läheb.
Wäga paha oleks, kui meie elu pää rmreks söömine
ja joomine saaks. Ometigi ärgem pidagem aga kogum tühjaks tööks selle kohta teadusi koguda, missugused toidud ja
joogid meie keha toitmiseks tõesti kõlbulised ja missugused
seks kõlbmatad on, kui tahame wanaks elada, terwed, prisked, õnnelised ja tulusale tööle walmid olla. On siis küll
meie kohus ka oma kõhu eest wähe hoolt kanda ja talle anda
mis waja, ilma teda aga „raswamaoks" paisutaksime, mis
kõigile ihu liikmetele koormaks oleks.
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Kreeka walmide jutustaja Aisopus, kes üpris tark mees
oli, ehk teda küll öeldakse näo poolest rumala ja orja oluud
omal ajal, tuletas inimestele tungiwalt meelde, kui tarwiline inimese terwise hoidmine on. ftfö kma walm oli:
„Koht j " liikmed." Käed, jalad ja muud ihu liikmed hakkäsiwad kord kõhu wasta mässama, et see midagi tööd ci
teinud, waid laewad õtsa muidu wedclcs. 5as nii laisale
seltsilisele maksis kätel tööd teha ja toitu muretseda? J a jalad pidiwad liikuma, et seesussusele sunnitule sööki wedada?
Ninq ajud pidiwah mõtlema ja kätele käsku andma sellele
laisakotile seda kõike kätte nlatada? Ei see läinud korda!
Jäägu parem kõik töötegemine kõhu hääks kus see ja teine.
Nii arwasiwad liikmed ja nii tegiwadki. Aga kuidas lugu
läks? Kui kõhul midagi seedida ei olnud, ei suutnud liikmcdki enam oma tööd teha. Käed ja jalad läksiwad täitsa
jõuetumaks, ajud nõrgaks ja ka muud keha liikmed närtsisiwad ära, kni koht neid enam ei aidanud ega nende ülespidamiseks toitu ci andnud. Alles liig hilja saiwad need
riiakad liikmed aru, et koht mitte asjata laiskleja ei olnud,
waid wäga tarwiline seltsimees. Päälsekaudu waadates ta
küll suuremat ci näidanud tööd tegewat, ega teinud ta ka
kõike mida teha kästi. Aga ta tegi tasast tööd, waiksel wiisil kogu keha ülespidamiseks toitu walmistades.
Mida Aisopus omas walmis jutustas, seda näitab
meile loodus kõikide oma suurte ilmumistega ja juhatab
meile katte, missugust sööki ja jooki inimese keha tarwitab.
Kui loodust lähemalt tahame tundma õppida, näeme kohe et
toidu seedmise ,hk sulatamise riistad esimesed ja kõige tarwilisemad elu ülespidamise nõuud on. Kaswudelgi on omad
iseäralised seedmisenõuud; mõned neid, kellel niisama kui
elajatel iseäraline seedmise wedelik on, püiawad wäiksed elukad, mis ligi juhtuwad tulema, kinni ja seedawad selwiisil
saadud toidu selsamal kombel ära kui, elajad oma toidu.
Kõige alama-astmelistclgi elajatel, kes paigast ära ei saa
liikuda, on üks mao sarnane koht, kuhu toit kogub ja ära
seedib. Kõrgema-astmelistel elajatel on seedmisenõuud täielisemad, ehituse poolest keerulisemad ja wõiwad mitmesugusest
roast kehale toitu walmistada.
Loodus õpetab'meid.weel palju muudki, neist toiduainetest (-ollustest)?jutustades, mida lugemata hulk igasuyuseid elawaid loomast, suured kui wäikesed, oma ülcspida-
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Ifc
ffilfefo tarwitawad. Kõigil pool maa pääl, kus elawaid
loomi on, on ka toiduaineid nende jaoks; aga toiduained
peawad muidugi enne olemas olema, et neile elamist wõimalikuks teha
Sell põhjusel on siis ka ööldud, et elu ja toiduained
ülStõisega tasakaalus seisawad; töiste sõnadega ütelda, kas
tuini napistc on, sääl on ka elu wähepooliselt ning kue
toitu rohkesti, sääl ka elu kullalt. Jäämere ääres ei ole
paljut toitu leida ja on siis ka elajariik sääl üsna kehw.
^teis maades klls lahkem kliima, on toitu rohkem ja fellepärast ka elajaid enam. Palawais maades, neis paikades kus
liig kuumus kaswuriigile takistajaks ei ole, on elajaid ülirohkesti; sääl on kõige snurenmd ja tuttawamad, kaunimad
ja nobedaniad elajad, niisama kui ka kõige koledamao
ja kiskjamad.
Loodus õpetab ka weel sedagi, et toiduained, mis loomadele elutingimiseks on, kõik maast tulewad. Viaa on see
toitja ema, kes meile kõik söögid ja joogid annab. T a a n nab seda üleüldist jooki, ulida N'eeks nimetame, ühtewiisi
kaswudele Ш loomadele. See jook on ühine kõikidele ja
antakfa seda ühiseks otstarbeks. Niisama kui wett, annab
maa ka toitu, aga mitte nii lihtsal inoodul. Ta annab niwett toidumateriali esite kaswudele. Kaswud walmistawad
seda siis seesuguseks toiduks mida loomad tarwitada wõiwad
ja ka iuimeuegi, kes loomadest kõige ülem.

2. p ä ä t ü k k .
Aaswud

toiduna.

Koik meie söök \a jook tuleb siis, nagn ccsolcwas päätükis tähendasime, Inaast. Wesi, mis kaswude, elajate ja inimeste ühine jook on, tuleb maast. Kaswud wõtawad oma
toidu otseteel maast ning walmistawad omalt poolt jälle
elajatele ja inimestele toitn. Kaswud on ot^kni wahemehed
nma ja loomade wahel; sest inimesed ci ole oma kunstiga
weel kätte jõndnnd saada, kuidas maas olewaid ebaorganIist aineid toiduks wõib tarwitada.
Cn wõimalik, et nad
seda kätte saawad. Ei oleks õige, kui ütleks, et see iialgi
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sündida ei wVi: scst tturtbfe rja fecmitfojad wõiioad tõepoolest ebaorganlislest ainetest organlisi (elulisi) teha, sellest hoolimata, et seda mõni aeg tagasi wöimatuks peeti. Need
knnstlisel teel tehtud organlised ained ei ole küll mitte toidu*
ained, aga wõib weel seegi päew weel tulla, kus üles leitakse kuidas neid toiduks muuta.
Eeni aga, kui niaa-ained toiduks muutma õpitakse,
peab kaswusi abiks wõtma, nagu ka kõik elajad ja inimesed
nende abi pääle seni ajani on toetanud. J a wõime julged
olla, et kaswukond ehk taimeriik meile seesuguseks kemialiseks töökojaks eht „köögiks" on, kus meile rohkel käel toitu
walmistatakse.
Kaswukond on ka hästi imelik töökoda. Maa seest,
kus kaswudel juured on, imewad nad oma sisse kõiksugu aineid ja õhust tuleb teisi lisaks, iiaswud walmistawad ja
seadwad neid maa ja õhu andeid sell wiisil korda et nad
elajatele ja inimestele kõlbliseks toiduks on. Päike oma wa'gusega ja soojusega on selle toiduwalmistuse juures abiks,
otsekui tuli köögi koldes.
Kas pole ime, et kaswud nii suure töö ära teemad ja
el iga mähenigi rohukene selle töö juures osaline on, eks
ole ime et isegi see umrohi, mis aiast wälja kitkutakse, ka
omast kohast elajatele toitu annab, ja et mõned kaswud kõikidele elajatele toiduks, teised selle wasta aga jälle nii kihmtifid on, et mõni loom neid süües kohe sureb. Igalühel
kaöwul on oma otstarba. Üks kasw wõib mõnele elajale
kahjulik olla, kuna ta teistele jälle midagi kahju ei tee. Unilille (mooni) wedeliku ehk n. n. opiumi joomine suretab inimese ära, aga tuwikesel ei ole sellest midagi, kui talle seda
ka wiisteislkümmet ehk kak<)kümment korda rohkem antakse;
sest opium on temale toidu eest. Lühidalt ütelda, on kasmusi, mis ühe inimese ära tapawad ja teist toidawad.
Waatame nüüd, mis ained need kasulikud kaswud
maast inimeste ja elajate tarbeks wõtawad.
Kehg
algained.
Need algaine^, millest elajate ja inimeste keha kokkupandud, on järgmised:
1.

Hapnil.

2. Tejinif.
8. Süsinik.
4. Lälastil.

5.

^'eewel.

G. Foifor.
*. Kaltsium (Calcium.
| 8. Kalium.

9.

Natrium.

10. Kloor.
11. Raud.

—
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On keha scctz pääle selle weel mõnda muud algainet,
aga need on minu arwates ainult juhtumise kombel siin;
ja et me ilma nende söömata küllalt elada wõinic, ei ole
nieil waja neid ligemalt tähele panna.
Neid ühtteistkümment algainet on kerge meeles pidada.
Kui üks neist puuduks ehk mõnda wähem oleks kui õigus,
siis ci oleks me enam terwed. Ükski neist ei ole asjata,
ega ole uad ka wabas olekus, üheteisest lahus, keha fees,
waid enamiste üksteisega ühendatud, kaks ehk rohkem koos,
MII on were sees kaks algainet wabas olekus, gaasi uäol,
hapnik ja läkastik, aga see asi ci puutu meitcsse, sest me
kõneleme algainetest toiduna. Toidu sees on nad alati
ühendatud.
Ühendusi on õige palju fa mitniesuguseid. Hapnik ja
wcsi"ik, need kaks kõige eel nimetatud ainet, sünnitawad kahe
pääle kokku seda ühendust, mida weeks nimetatakse ja mille
suurest tähtsusest me pärastpoole enam mahti saame kõnelda.
Tlised jälle, nimelt mesinik ja süsinik ühes hapnikuga sünuitawad uõnda nimetatud „põlewaid" toiduaineid mis, otsekui
haurumafinas halud eh? kiwisöed, seda soojust ehk pitkalt
põlewat tuld sünnitawad, mis elu ja liikumist wõimalikuks teeb.
Weel teised isekeskis ühendatud algained, — süsinik,
hapnik ja wcsinik ühes läkastiku, fosfori ja wcewliga —
moodustamad neid teha osasid, mis muudest kindlamad ja
kõwapoolised on, näit. nahka, musklist, kopsust, südant ja
mõnd muud sistmist liiget, ajust, närwisi ssäsusi) ja ka nimetatud luuliinn, mis meie luukere wäga tähtjas Material on.
Fosfor, lubi ja hapnik suuremalt osalt sünnitawad
seda kindlat airct, mida luuludeks nimetatakse. See annab
luudele tarwilise tugewuse, kuna see liimi osa neid wähe
painduwaks teeb.
<tloor, mis üks gaas on, ühcs natriumiga, mis jälle
metall on, sünnitawad klooinatriumi ehk tawalist soola, mida
were sees leida ja mis selle korraspimiscks wäga tarwiline.
Kloor kaliumiga ühendatud sünnitab üht teist soola, n.
n. kloorkaliumit, mida kõhuseedmise wedelikus leida on ja
neis seedmife juures wäga tähtjas. Nauda on neis wäikes«
tcs iln, lugematuis kuulikestes ehl puuastcs werekehakesteö,
mis weres ujuwad ja nii tillukesed on, et lõige suurem ainult зпо tolli mõõdab. Et neid aga were sees miljonite
kaupa üksteise kõrwal läbi kõikide weresoonte ujub, siis jook-
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seb rauda kõigis keha osades, isegi peenemates weresoontes,
otsekui arwamata peenikene metallilõng. Mis otstarbeks
keha rauda tarwitab, seda meie ei tea. Tarwis on teda
aga wäga, sest kui raud mere sees maheneb, läheb wert
kahwatuks ja keha kui maimu jõuud lähemad nõrgaks.
Ütlesin et kõiki neid keha „ehituse materialist" kaswudest saab ega kusagilt mujalt. Aga sellel üleüldisel seadusel on ommetigi kaks erandit, millest iseäranis teine maga
tähtjas. Hingates tuleb meile ha^nikugaasi kopsudesse, mida
keha soojuse sünnituseks waja mis ftfs tiugimatam elutarmitus on. Õhk siis, ehk õigemine ütelda õhuhapnik on ka
omast kohast inimese toiduaine. Kloornatriumit ehk seda soola,
niida söögi juures tanvitame ja unda keha teadawal määral nõuab, ei saa me ka mitte kaswudest, maid otsekohe maast
ehk merest.

3. p ä й t ü k k .
Aaswud muretsewad mett.
Kasmud muretsewad loomadele toiduks mett ja muid
aineid, mida nad maast ja õhust oma sisfe imewad. Ei meie
ega muud maa elanikud ei saaks ilma nende aineteta läbi.
.^aswudcs on siis mett, põletisaineid, liha-ained, soolast,
rauda ja muud kõike, mis keha iganes tarwitfeb.
Wett anuawad kaswud meile nii rohkesti, et kui kõike
seda mett tarwitada saaksime, mis nendes siis on, kui nad
meel wärsked ja loomulises, kuiwamata olekus on, siis meil
küll muud jooki waja ei olekski. Tunnen mitu inimest, kes
muud ei söö kui kaswuk?nna toodeid ja kes mõimaliku on
näinud olewat ka kõige kuumematelgi aegadel janutamata
läbi saada, kui aga rohkesti küpset puuwilja saadawal on.
See, kes teab kui palju igal taimcse^tsil wett on, ei
pane seda imeks. Olgu mõni näitus. Ühe naela kartohw'
lide sees on 3 / 4 naela wett, ühe naela sibulad« sees ligi 30
loodi, kapsaste sees 28 loodi, lehmanairistcs ka 28 loodi,
gurkides 30 loodi ja rabarberi marre fees 30 loodi. Et naelas 32 loodi on, siis on näha, et nimetatud kaswud suuremalt osalt paljas wesi on.
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Kui puuwilja secs olewaid jagusi tähele paneme, näeme
niisama, et nende sisu suuremalt osalt weest on. Wärskctes wiinapuu kobarates näituseks tuleb 28 loodi
wett ühe naela pääle, õunades 26 loodi, pirnides 27 loodi,
karusmarjades 27 loodi, sõstrates, niihästi punastes kui walgetes, 26 loodi, j . n. e. Nagu näha, on puuwilja fees, nii
kui kaswudes üleüldse, õige paljil wett, mida igaüks ise jäiele wõib katsuda. Nei« maades, kus puu wilja rohkesti saadawal, ei ole tarwiski muud juua kui puuwilja fees olewat mahla.
Du igal ühel hõlbus järele proowida, kui palju ühegi
puuwilja fees wett on. Wõta wärsket täisküpsenut puuwilja ja kaalu karwa pääl ära. Selle järele lase wili aegamõöda nii kaugele ära kuiwada, et ta enam kergemaks ei
lähe. Lõppeks kaalu fee täitsa kuiwanud wili ära ja arwa
uüüd palju ta kuiwades kergemaks on läinud. Siis ou sull
teada, kui palju sääl sees olew wesi kaalus. Kui siis weel
oma silmaga seda wee määra näha tahad, mis kuiwades ära
kadus, siis pane klaasi sisse nii palju wett, et see niisama
palju kaalub, kui puuwilja sees olew we»<, kus juures fee
kaalupomm, niis teises waekallsis seisab, niisama raske peab
olema kui klaas, kus sees wesi.

4. p ä ä t ü k k .

£u*mb

muretsewad kehale põletis-aincid,
liha-aiueid, soola ja rauda.

Kaswud muretsewad kehale pääle wee ka põletisaineid,
lihamateriali, soolast ja rauda. 3ieed põletisained, mida
kaswud meie ülespidamiseks muretsewad, et meie keha soe
seisaks ja paigast teise liikuda suudaks, on nagu teada, seesugused toiduained, milledes kolm algainet: wesiuik, süsi ja
hapnik on. 3ieid põletisaineid saame kaswukonnast kolmel
päümoodul, nimelt tärklise, suhkru ja raswa ehk õli uäol.
Hliõned kaswud muretsewad suhkurt, teised õli, aga tärklis
näib fee algupärane aine olewat, millest niipea kui ta kehasse
on tulnud, muud ained näguucwad. Meie keemitsejad ei
oska weel algainetest tärklist teha ega ka mitte tärklisest
ehk suhkrust õli, kuid nad oskawad küll tärklisest suhkrut
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teha ja tean mõndagi töökoda, kus iga aasta tärklisest suhkrut tehakse. Inimese kehas wõib tärklis suhkruks ja õliks
muutuda ja sellepärast tuleb siis tärklist tähtsamaks põletisainetu meie toiduainete seas pidada. Tärklist saame mitmel
wiisil. Teda on nisu ja muu wilja sees. Niis ei ole peaaegu muud kui paljas tärklis. Kartohwlides tuleb iga naela
pääle V« ehk ty5 naela tärklist <jõuujahu).
iiõiki neid toiduaineid oleme „põletisaineteks" uimetanud, sest et nad kehasse saades pitkamööda ja wähehaawal ära põlewad.
Kaswud muretsewad ka neid aineid, millest ihu liha
kokku on pandud, "liad wõtawad maast seesuguseid aineid,
mis süsiniku, wesiniku, läkastiku, hapniku fosfori ja weewli
ühendusest sünniwad. Liha ja kudede ehitajad tulewad meile
kaswuriigi kaudu kolmes pääntoodnS: munawalgena, kiudainena ehk ftbrinina ja kaseinina ehk juustuna.
'Aisujahndes on muna walget ja seda ainet, mida kiudaineks oleme
nimetanud ja mille läbi taigen sõtkudes sitkeks läheb. Маеradeil ja otrades on ka tindainet. Hernestes ja ubades ehk
üleüldse u. u. kaunwiljas on kaseini ehk juustu-ainet ja
peaaegu kõige puuwilja ja taimede sees on munawalget
ning mõni osa raswa ehk õli. І Ы kaswud, mille sees seda ainet on, looma kõhtu on' tulnud, seediwad mao wedeliknd
neid ära, tahtku loom seda ise ehk ei, ning need muutuwad
siis kas mustlideks, mis kiudainetest tehtnd ehk ajudeks ja
närwidcks, milledes palju nlunawalget ja raswa on, j . m.
iiaowi'd mnretsewad ka maast neid soolast kokkn, mida
lnude, hanlmaste ja muude kõwemate kehaosade ehituseks
tarwis. Ühes seltsis nisujahudes, mida parcnlat»,ks peetakse,
ei ole enam kui y 5 loodi ehk wiiskümment graani lnu-aineid ehk lim ehituseks tarwilisi soolast iga naela kohta. Teists seltsis on ne d */e lo'di ehk sadawii^kümment graani.
s\a muu wilja sees on neid aineid. Otrades on 3 / l 0 loodi
ehk feitsekünlinentkuus graani iga naela kohta, karrades sadawiiskümment graani ja maisis sadanelikümment graani.
Hernetes on kaksada graani Nh naela pääl ja karlohwlires
seitselümment. Puuwilja sees on niisaina molli osa, kui ka
wähem, wiinakobarat^s kolmkümment graalii j . n. e.
Lõppeks wõtawad kaswnd ulaast ka rauda, mida loomadele meresse tarwis. Nad arnrnwad siis kl)ak kõike seda,
mis waja.
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5. p ä ä t ü k k .

KesKnjUliK

toiduaine.

Kus maa iganes nii sigindaw on, et rohtu kaswatab,
sääl wõiwad mitmesugused loomad ennast sellest rohust elatada ja inimesed ehk teised elajad jälle nende lihast. Rohi
ja muud kaswad wõtawad maast, õhust ja weest algaineid,
neist elajatele kõikesugu toitu walmistades. Vt õued elajad
ei wõtagi oma toitu mujalt kui kaswukonnast, aga langewad
jälle omat korda lihasööjate ehk kiskjate elajatele toidaks.
Ätõlemate seltside emased loomad imetawad oma poegadele
toiduks ühte wedelikku. Vlõn d loomad, näit. lehmad, saawad seda rohust, teised, nii kui näit. lõwi, saawad seda
lihast. See wedelik on p i i m , kõigist toiduaiuctest kõige
tähtsam, mis kõik nõudmised toidu poolest ära täidab ja
mida sellepärast õigusega „eeskujuliseks toiduaineks" ehk „toiduainete eeskujuks" nimetada wõib.
Piima fees on kõik, mis elajale toiduks tarwis ou.
Ta ou kõigipidi täieline toiduaine, «lillega ilnrnarwamatad
n. n. imetajad elajad sell ajal toidetnd saawad, kus uuo
weel »ii noored ja wäetimad on, et ise oinale toitu ei
suuda muretseda. Viis sugused ained ou siis selle eeskujulise
toidu sees? Wõtame näituseks lehma pinnast sada loodi ja
waatame mis selle sees on. Neist sajast loest on:
Kaheksakünlnlent kuus ja kolm n ljandikku loodi wett.
Kaheksa loodi põletisaineid, niinelt kolin loodi wõid
\a wiis lo di piimasuhkrut.
Neli üks pool loodi liha-aineid, kafeini ehk juustuaine
ja mnnawalge näul.
Kolm neljandikku loodi luuaineid ehk miucraliaineid.
Neid aineid on piima sees nii parajal määral, et
noored loonlad «luud toitu ei nõuagi. Tunnen koguni ühte
suurtsugu enlandat, kes ialgi muud toitu oma suhu ei ole
wõtnud kui lehnla piima ja wett. Ta kaswas ja elas õunelikult uagu mnudki inimesed, ilma et wähematki muud
toitu ehk jooki oleks nõudnud. Via ei hakka mite seesugust
elamise wiisi õige targaks kiitma. Eeda pole sugugi tarwis, sest et inimesel nii mitmet teel wõimalik ou toitu saada.
Aga ommetigi ou waja seda tõeasja meeles pidada, et piim
eeskujulik toiduaine on. Kes seda teab, millest piim kokku

Ott pandud, Nlis tähtsus ja otstarbe igal ta jaokesel, ja niissugusel mõõdul sääl igat jaokcft ern, see teab hää hulga
rohkenl kui harilikult toidust ja joogist, nende jagudest ja
olust teatakse; ta teab, et piim eeskujulik toiduaine oa, mis
ühtlasi joodab ja söödab.

6. p ä ä t ü k k .

Wlõued n ü i t u s e d .
Selle jutu kohta, mis ma nüüd tahan kõnelda, wõib
mähest mõni lugija arwata, et see nali on. Aga siis ekstb
ta. sest minu nlõte on tõemeelel ühte käsulist õpetust õpetada. Vtõtleme km üks Ь ps ainult piima toiduks pruugiks.
Tal on hää terwis, ta on õige õnnelik ja rõõwus, oskab
niisama kärmesti ja wäsimata jooksta kui ic\a muugi laps,
oskab niisama kõrgele hüpata, niisama lustiliselt naerda,
niisama rahuliselt uinuda ja honmiikul niisama ergalt ja
priskelt üles tõusta, kui iga muu laps maailmas. Ta oskab laulda, oma lugemifctükkisi sorawalt lageda, oskab oma
wäikest kch' sirge hoida ja liikmeid kaunilt liigutada, oskab
turnida j . n. e. lühidalt, ei jää terwise ja priskuse poolest

ühestki teisest lapsest taha.
See laps on nüüd mi. Mõtleme, kui keegi ütleks:
„Tõesti, sell lapsel on terwed liikmed ja terwed musk id,
ega pole ka ime, et see nii on, sest piima sees, mida ta
joob, on kaseini ehk juustu-ainet. Aga minul on piima
asemel midagi niuud, mis niisama hää on kui kasein. Esite
Ia"3 küll põlgab seda, aga mõne aja pärast armastab ta
teda wäga." J a mõtleme kui tehtaks nüüd selle nõu järele,
aga lapse liikmed ja musklid läheksiwad õige nõdraks, nii et
enam paigal ei jäksa seista ega enam lapse tahtmise ja mõistüse woli all ei ole. Eks ei ole siis see nõuuandja Teie
meelest üht meeletumat ja paha tegu teinud? Oleks wististe.
Ehk mõtlente, et seesama mees ütleks, lapse kätte kinni
hakates: „'üllissngune kena, terwe käsi! Ei ole liig külm ega
liig palaw. See paras soe tuleb küll sellest, et piima sees,
nmida laps joob, wõid ja suhknrt on. Aga waal', minul

—

11 —

on siin midagi mis wõi ja suhkru sarnane. Esite peäl' lap«
teda küll halwaks, aga warsti õpib ta temast lugu pidama
ja sööb seda uut ainet alati palju paremine kui piima." J a
mõtleme et asi nii laheks kui mees soowis ja et laps hakkaks
seda uut ainet iseäranis hääks pidama; aga selle tagajärg
oleks, et ta esite palawaks jn sik> külmaks läheb ning üleüldse kiusakaks, pahaks ja lolliks saab. Kas ei oleks fee
mees teie meelest mitte kõlvatumalt ja pahasti waese lapsega ümber käinud? Oleks wistist.
Mõtleme weel et see mees, lapse keha ja käewarsi
waadates, ütleks: „Sell lapsel on lunkere hästi korras ja
see tuleb sellest, et piimas, mida ta joob, juustuainet, inunawalget ja soola jagusid on. Aga minul on ka lnn-ainet,
mida laps esiti küll halwaks peab, aga nüda ta õige warsti
hääks õpib pidanta, weel paremaksgi kui kõike muud toitu
ehk jooki." Mõtleme et lapse meelest see wõeras söök ka
armsaks läbeb, nii et ta teda ikka rohkem pruukima hakkab,
kuna aga seeläbi ühtlasi ta keha tammetnH, selg ja sääred
kõweraks ja käik lonkiwaks läheb. Eks ei ole see mees, kes
lapsele nõuu andis seesugust toitu süüa, tõesti hirmsa, paha
ja õnnetuma teu sünnitaja, kui ka tema omast meelest ta
nõuu küll hää oli? Oleks tõesti. J a miua omalt poolt
katsuksin kõigest jõuust seda meest keelata, et ta oma kergemeelelist tööd edasi ei ajaks, hoolimata sellest kes ta ka on
ja mis muud inimesed tema wabanduseks ütlekstwad.
Onn on, kui keegi meie hääde toiduainetega fell wiisil sortsima ei ole hakkanud. Kahju on aga ka, et weest
ehk sellest loomulisest wedelikust, mida meie keha suurel mõõdul tarwitab, mitte küllalt lugu ei peeta. Ennemuiste inimesesoo lapsepõlwes, kus uende toit ainult piim ja wärske
- aa-wili oli, tuli keegi ja ütles nendele, kes selle weega
küllalt läbi oliwad saanud, mis loodus neile puuwilja,
piima, Hallikate ja jõgede läbi andis: „waadake, meie oleme
uut looki õppinud tegema, mida Zt esite wihtate ja mis
meeletuks ja haigeks teeb, aga mida Te peagi õige hääks
hakkate pidama, koguni nii, et seda joote kui aga wähegi
saate ja weel parema meelega kui paljast wett."
J a ettekuulutus läks tõeks. Inimesed õppisiwad tõesti
me astmel ühte teist jooki jooma, mida pärast „wiinaks"
ehk „kangeks joogiks" nimetati ja mida õige hääks peeti.
J a siis, paraku, saiwad nad ka selle uue joogi loomust tunda.
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mida nad kehale nii tarwis olewa wee asemel jooma oliwad hakkanud. Nendel, kes seda jooki kergenieelselt jooma
hakkasiwad, läksiwad liikmed lodewaks ega wõtnud сисш mõistuse ja tahtmise juhatust kuulda; keha soojusemäär laks
ebatasaseks, nii et neil wahel liiga külm oli, wahel liiga
palaw; nende meelelaad muutis niisama, nad läksiwad pahuratK, narrilaseks ja tigedaks; nende keha läks warsti nõoraks, selg küüra ja sääred hakkasiivad wärisema. Lühidalt
üteld a, uus lileüldiue tõbi tuli inimesesugu waewama, millest ta weel senini pääsnud ei ole. Ша ei kü>'i enam: „Kui
mõtlenie, et keegi inimene seda paha oleks sünnitanud, kui
ka ilma oina tahtmata, kas ei oleks see temast mitte wõõ'
ritf, hirmus ja paha tegu?" Sest inimesed on tõesti seda
pahasti teiuud, ja ma loodan et igaüks minuga selle poolest ühes nõuus on, et nad enanl n>i ei peaksiwad tegema.

7. p ä ä t ü K k.
V i i N.
Eesolewates päätükkides oleme toitude ja jookide algupära tundma õppinud, ssaswud koguwad maast iuimestele ja
elajatele toitu, ssaswudes ou wett inimesele joomisel« Neis
on ka kõike muud, nüs inimene omaks söögiks ehk joogiks
tnrwitab. Pääle selle on loomadel weel eeskujulik toiduaine,
mida piimaks nimetatakse. Selles piimas on kõik need toiduained koos, niie eln ülespidamiseks tarwilised.
Sellest
rääkides oleme küsinud, жів nuhtlust see niees küll ära oleks
teeninud, kes looduse korda nii tahaks muuta, et loodus'ist'
toiduaine asemele kuustliselt walmistatud aine tahaks panna,
mis, ehk see küll terwisele koguni kahjulik on, inimese sees
ommeti seesugust isu ja ihaldust ta järele ärataks, et ta
teda kõigest pahadest järeldustest hoolimata paremaks peab,
kni looduslist jooki ehk wett? Lootuse järele — nii ütlesin
ina — tunnistab neist igaüks, et seesugune tegu kõige pahem ja inetum oleks.
Lõppeks oleme näinud et ennenrniste, kui inimesesugu
alles nii wähese teadusega oli, et oina tegude järeldust ette
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ut'iuata ei osanud, tree asemele, niida looduses nii rohkesti
saadawal, ommetigi teine jook pandi, mis esite küll pahalt
maitses aga mida siiski rohkesti jooma hakati, kõigist neist
kahjudest hoolimata, mis sellest sünbisilvad. J a ütlesime, et
seda »vedelikku, mis sel wiisil pruugitawaks sai, wiinaks kutsuti.
Kust on see wiina nimi tulnud? Esiotsa tehti irnina,
nii kui seda uüüdki weel palju sünuib, wiinamarja mahlast,
ja mitmed maad on sellepärast isekeskis riielnud, kellel see
„suur auu" osaks peaks olema, et sääl wiina tegemist kõige
enne üles leiti. Egiptlastel oli üks kiidetud jumal, nimega
Osiris, ja teda ööldi wiina tegemist leidnud olewat.
Kreeklased, kes Egiptlaste seletusega rahul ei oluud,
ütlesiwad ühe oma kangelase wiina üles leidnud; wiina nimigi tunnistada et afi nii. Seda jooki. Kreeka keeli „оіпоз",
ütlesiwad nad nimelt kõige enne Aitolia maakonnas joodud,
kust nende Onaios'e nimeline kangelane pärit oli. J a Onaios
ise olewat wii»a nlesleidnud, kuna ta wärskeid wiinamarju katki pigistanud ja neist wäljajooksewat mahla käinla
pannnd. Oinos, uus esite wiinapuu nimi oli, pandi pärast
wiinale nimeks. Siit tuli siis Roomlaste viirnm, Prantslaste vin, Inglaste wine, Eestlaste toim.*)
Roomlased omalt poolt kiitstwadjälle onia jumalaVacchus'e
wiina ülesleidnud olewat ja paniwadki rahwa seda juttu uskuma.
Arwata on, et kreeklaste juures wiin enne pruugitawaks sai.
Aga Roomlased wiisiwad wiinalegemise kuusti
uõndaninletatud täiasele ja oskasiwad mitmet seltsi ja mitmet moodu wiinasi walmistada.
*) Vuluaslel aegadel on „weinl" sõna Eeltileeles „peenemate"
üra-täinud wiinade fohta pruugitawaks saanud. Aga Eesti piiblis, ja
waneinas kirjanduses üleüldse, l<?nelbalse aidult w i i n a puust, w i i n a
maljast ja w i i n a st, lui kobaraist ehk pumriljast tehtud wiinast jutt
on. Ka rnw» keeltes ei ole rohkem lui ainult üks nimetus. «Vrannt»
wein" Saksakeeles, on sinast ,we!n" tulnud, mis selle sõnajuur on. Soo»
mckeele< on sõna „тоіііь" niisama uuemal ajal endise w i i n a asemele
tulnud, kui ,wein" Eestikeeles. Siin raamatu» on „tneim" sõna lõv*
wole zäetud ja wiin tarwitatud, selles tähenduses mis wanem kirjandus ja rc^hwcls talle annab. Aga et põletatud wiina enami^te
lühidalt „roimaks* nimetatakse, on selgema urusaamise ja wahetege«
mise pärast siin alati tema kohta täielisemat ja pitkemat sõna «põletaud wiin" tarwitatud.
E e s t i s t aja.
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M i i n k u i toreduseasi.
On waja tähelep'anna, et kui wiia ülefl oli leitud,
kaua aega ära kulus, enue kui fee tegemise kunft mujal tuttawaks sai kui neis harwades muinasaja keskkohtades, kust
meie nüüdseaja haridus alguse on saanud.
Seda mööda
kuidas ülesleidjate järeltulijad üle maailma laiale lagunesiwad, tuli wiinategemise kunst üleüldiselt tuttawaks. ШпЬ
dilgi ei teatud suurema osa maakera pääl sellest asjast senini mitte midagi, Keegi ci tarwitanud ega ihaldanud siis
wiina, waid seda peeti torcdnse asjaks algusest saani. J a
torcduseasjana peetakse seda weel tänapäewgi. Cest, nii
kuidas igaüks täitsa karskena ja kangetele jookidele іи nõvana
ilma sünnib, ei hakka ka keegi muidu jooma, kui teiste eeskuju ehk awateleminc teda sellesse ei saada. Mõni on ueljanda osa omast elust ära elanud, enne kui ta wiina maitses, ja kui ta maitsema hakkas, siis tegi ta seda ainult nagu
aia wiiteks ja moodi pärast, ilma et ta wiina oleks ihaldanud.
Wana aja rahwastel oluvad aima õiged mõtted wiina
loomust ja tarwitamisest. 3lemad ei hakanud seda sugugi
tõendama, et teda toiduks ehk terwise ülespidamiseks waja
oleks. Ega ütelnud nad ka ilniaski et wiina janu kustutliseks pidi joodama Wiina joodi pidudel, kus teda arwati
meelt „ergustawat" ja „rõõmsaks'' tegewat. Nähti aga pea,
et wiina sell wiisil ei sünni jnna kui wett. Üks wauaaja
targemaist meestest, kuningas Salomo, ütles niinelt et „wiin
on pilkaja," Greeka filisof Demosthenes ütles: „Htereküsnale kõlbab joomine, aga mitte mehele / ja Rooma filosof
Ecneca arwas, et „on niisama wõimata wiina ilma joobnuks jäämata juua, kui kihwti wõtta ilma et sureks ehk
opimni ilma et uimastusse langeks "
Niin tuli inimeste lauale t o r e d u f e a s j a n a ega
koguniste mitte h ä d a l i s e t a r w i t u s e pärast. Neil oli
juba enne koi', mida nad omaks toidnks ja joogiks tarwi
tasiwad, ilnia et wiina pärast puudllst oleksiwad tunnud I n i
niesesugu oli nlõnegi aastasada ilma wiinata elanud ja
läbi saanud ja miljonid inimesed ilma temata õnnelikud olnnd.
Aga on neel teinegi tähelepanemisewäärt asi, mis
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tõendab, et wiin mingit tõsist tarwitust täitnud ei ole. Mitmele elajate keha on nendesamade Üleüldiste seaduste järele
kokku pandud kui inimese keha. Nad wõtawad neistsamust
Hallikatest toitu kust inimenegi. Itad tarwi^sewad sedasama
sööki uus inimene. ?lcnde luud, musklid, narwid, kopsud,
süda ja sisekond on neistsamust ainetest tehtud ja on neil
ja Üleüldse seesama otstarbe. Looduseuurija ci leia inimese
ja nende elajate liha wahel mingit tähtsat wahet; ja kui me
munde elajate liha sööme, muutub see meie lihaks ja wcreks.
Siul ka nende luud mõnest tükast tust moodu on, on ommetigi need ained, millest nad kokkupandud, üsua ühed ja ueedsamad, ja nii on lugu muude keha osadega. Lionels loomale kaswab wahel naha ja musk ide wahele walget kõwa
ainet ehk seesugust rasua, mis keha külma eest kaitseb ja
hädakorral toidu aset täidab. Karu seisab talwe ajal mitu
kuud pesas, ilma et midagi sööks; keha rasw on tal toidu
astmel, niis pitkalt põledes (kuludes) keha soojust alal hoiab.
Aga ei ühelegi neist loomadest ei ole wiina tarwis, ei mingi
asja pääle. Vliks peaks siis inimesele seda tarwis olewal

9. p ä a t ü KK.
Kangeid jsokift ci ole waja.
ssui kangetest jookidest juttu on olnud, on ikka arwalud, nagu oleks neil needsamad oniadused, mis toiduainetel. Sellepärast peame seda asja hoolsa uurimise alla wõtma.
Я ui need joogid toiduained on, siis tuleb neid elu ülcspidamiscks tarwiliseks pidada, ega wõi neid põlata. Kui uad
aga toiduained ei ole, peame neid tingimata kõrwale heitma.
Cn neid, kes ütlewad, et kni neis jookides ka peakski pisut
toiduaineid olema, neid siiski täitsa kõrwale tuleb heita, sest
et nad toiduna ommetigi palju kahju sünnitawad ja nende
asemel ju hääd ja ilma kahjuta toilu küllalt saada on. Kni
neis ka midagi kõlbulist oleks, tuleks und siiski põlata. Mõistlikud mehed ja naised ning lapsed pcalsiwad kõik ütlema:
„Kaotagem nende tegemise ära'. 3!ris on hääd ja paha segi,
aga paha on palju suurimal MÕÕDU! kui hääd.
Põlatagu

—
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neid täitsa, siis peafcjaffe neist." Ma ei tea kindlasti, kas
ma selle mõttega rahul oleksin. Kui ma tean et kanged joogio toitwad on, tahaksin ma wahest nende parajat pruukimist soowitada ja soowitasin nende arukorral tümitamist
tõesti. <3 õjapidamife poolt ma üleüldse ei ole, aga mõnel
puhul on wõimata sõda tagasi hoida, ja oleks see mi"llsl
wäga mõistmata, kui ütleksin et ialgi sõtta ei pea minema
Velskeri amet ei ole sugugi armas amet, sest ta peab
keha liikmeid otsast ära wõtma ja muid raskeid ja walusaid lõikamist toimetama, aga kas oleks siis mõistlik ütelda,
et welskerist sugugi olema ei pea. Kui siis kangete jookide
wee asemel tarwitamine wahel kasu toob, siis txhaksin wahest kuidagi wiisi selle tarwitamise poolt olla.
Aga õnneks ei ole mull waja wähematki nende eest
seista. Asja igast küljest nürides olen sellele otsusele tulnud, et kangeid jook'si mingil juhtnmiscl tarwis ei ole, olgn
siis ainult kui osaw ja ühtlasi ettewaatlik arst omas ammetis neid rohuks määrab. Viingil muul korral ei pea ma
neid tarwiliseks, Nende pruukimise läbi ci saa keegi õnnelikumaks, keegi elaw loom neid ci ihalda Waid ainult üks
nsua wäike hulk immest, kes ennast nende pruukimisclc on
Harjutanud, ilma küsimata, kas fcda ka tarwis.
Aga kas siis neid inimesi nii wäike Hulk on, inimesi
olla ju mõni biljon? ööldakse. On küll wähe, kui muude
elawate loomade arwamata hulga pääle waadatakse. Koik
mered on täis elawaid, suuri ja weikseid, walaskalast, kelle
tapmiseks suuri laewu ja hulk mehi tarwis läheb, kunni
wüdikani, keda lapski õngega püüda jaksab. Õhk on niisama elukaid täis, suurest kotkast ja kurest kunni weikse lc
palinnu ja liblikani. On inimesel tuhandaid seltsilisi maa
pääl, tugewaid nagu lõwi ja karu, nobedaid kui hobune ja
põder, ustawaid ja tarku nagu koer. Aga kõik elawad priskelt ja terwelt selle eluaja ära mida loodus neile kingib,
ilma et muud jooksiwad kui wett.
Kui kõik inimesed, mehed kui ka naised ja lapsed hakkatsiwad wee asemel kangeid jookisi jooma ega ilma nendeta
enam läbi ei saaks, ja kui kõik elajad maa pääl, kelle määratn suurt hulka keegi arwata ei tea, ka hakkaksiwad neid
jookisid nõudma, siis oleks elamine koguni wõimata, sest et
sugugi wõimalik ei oleks kõikide nõudmist ja tarwitust täita.
Kõike, mida elaw loom tarwitab, on t^llc walmis loodud.
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Looduse tanb on suur ja roogasi wõerastcle rohkesti, ehk
neid küll määramata hulk; aga kangeid joofifi sellel laual
ei o'e. Keegi oani mees oskab neid mähest teha ja seab
neid kuhugile lauale, et neid ise mõne sõbraga pruukida,
aga ta ei wõi neid jookisi nii palju teha, et uende joomine
üleüldiseks saaks, ja kui ta ka wõiks, saaks ta ise hukka,
^eft et ta ühte looduse seadust Nnlber katsub lükata.
^^,'aadakem asja weel übest teisest küljest. Kui surnud
loomade kehast keemia teel uurime, wõime teada saada, Ulissugustest ainetest need kokku on pandud.
Näeme siis, et
alamaisi loomadest mõned pea täitsa meest on. Teiste loomade sees on luid, musklist, nahakesi (МетЬгап), merd ja
mõnd wedelikku. Kui neid keha osast uii ütelda tükkideks
lõhume, näeme neis wäikesi rakukest ja kudest, mis neid rakukest koos hoiawad, ning raknkcstes ja kudedes ulõnd wtdelikkn. Wõime igat tükikest iseäraldi lähema uilrimise alla
wõttn ja tähele panna, mis materialist keegi tehtud on.
ЯВоіиіе siis neid keha sees olewaid aineid ja seda toitn, mis
surnud loom omal ajal söönud, üksteisega wõrrelda. Keha
sees olewad ained on: mesi, kiud-aine, munawalge, juustuaine, raud ja raim, — mida kõike ka toidu sees on. Aga
ei leia meie loodusest ialgi wiina ehk seda wiinawäge (mx*
nawaimu), mis miiua weest lahutab. Kui kellegi elaja keha
seest wiinawäge leiaksime, teaksime meie, et selle aine paik
looduse järele mitte siin ei ole, ja näeksime ka enamiöte selles kehas, kns seda ainet oleks, sellest sünnitatud haiguse
märkisi.

10. p ä ä t u к n.

M u i n a s a j a wiinad.
Oleme paar korda „wiinawäge" nimetannd. Dtt siis
küll ivaja seda sõna ja ta tähendust selgeks teha. Esite on
tähelepanna, et seda ainet ehk joodawat wedelikku, mida
wiinaks nimetati, koguui teistsugune arwati olewat kui wesi.
Need kes wiina tegemise knnsti üle* leidsiwad, pigistasiwad
wiinapuu wilja ehk kobarad puruks, koczusiwad wälja jooksma
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wahta astjatesse ja paniwad astjad lageda taewa alla. Warsi,
enamiste mõne tunni pärast, nägiwad nad seda wedelikku
rohkesti muutuwat. 7 a oli keemas, otsekui oleks teda tale
pääl peetud, üteldi teda käiwat.ehk käärimisel olewat. Kui
teda ära kurnati, nähti ta õige selge olewat ja peaaegu sedasama karwa kui need marjad, nullest ta oli tehtud. Ta oli
kas walge, ehk must, selle järele raifi karwa kobarad oliwad.
Aja jooksul anti neile mitmesugustele jookidele nimest.
Roomlastel oli neid määratu palju seltsisi, millest mõnda
aastate kaupa — räägitakse et koguni kakssadagi aastat —
alal hoiti, et nad hästi „küpseks" ja parema maolifeks saaks.
Kui wiin alles kobaratest wälja oli pigistatud, nii et ta weel
täitsa wärske ja käimata oli, siis nimetati teda mustum'ife.
Seda wedelikku, niis kobaratest ilma pigistamata wälja jooksis, kutsuti protropurn'tfs. See oli wedelani ja selgem kui
raustum. Kui rniistumH sekka wett pandi, siis nimetati seda
jooki mulsurnifs. Kui mustnm'i pool wähemaks keedeti, n.imetati teda defradurn ja kui nii wäheks keedeti, et ta kolmandama osani kahanes, anti talle нара nimeks.
Neid käärimata wiinast jõiwad ?)ioomlased palju ja
üleüldiselt, ega wõi seda kombct kuidagi laita. Need oliwad
täitsa ilmsüüta joogid. Aga kui teised kombed ja toredus
wõimust wõtsiwad, hakati neid käärima ja neist joowastawaid jookisi tegema.
Roomlased pidasiwad joogi eest nii hoolt, et rikastel
pea kõike seltsi wiinast näitab olnud olewat. Olen ühe
nimekirja selleaegistest wanadest kokkn seadnud, kus nelikümwend isesugust wiina on. Plinius, Roinila ajaloo kirjutaja,
ütleb neid sada seitsekümmendwiis sorti olnud. Ühed oliwad
kodus walmistatnd, teised wäljamaal tehtud; ühel oli niini
wärwi järele, teisel wanadast', kolmandal tegemise paiga
järele; mõne sisse oli soola pandud, mõni arstirohuks wai
mistatud; mõned olilwad wastsed ja allcs tehtud, mõned magusad, ning üht nimetati slNAmwiinaks. Asja seletuseks
annan mõne näituse.
Laterni wiina peeti kodus tehtud wanade seast kõige
paremaks. Seda hoiti enamiste kümmekond aastaid alal
enne kui teda joodi, ja wõib see mao poolest nmbes seesu«
gune olnud olla, kui meieaegne n. n. madeira.
Kios'e ja Lesbos'e saarte wiinad oliwad wäljamaa
seltsidest lõige lngupectawamad. Need oliwad kanged ja hapud.
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Neist nmnafortibcft, nutz oma nime wärwist saanud,
olgu nimetatud album, walge wiin, nibnirn, punane, nignim, mustwiin.
Nendest, willedel wanaduse, ehk mao järele niini oli,
olgu näituseks nnnetatnd vetus=wana, novuni—uus, hõrnani—tänawime гаіш, trimnm—kolme aastane, то\\е=Ш)]а,
a.spenim=ioi^a, merum=pnfmõ / fortinsn=fancje
Sooladega oliwad walmistatud Halikarna?sos, Rhodos
j. m. »viinad, millel walmistuspaiga järele nimed oliwad.
Rohuks oliwad Cnidium ja Adviurn walmistatud. Esimesest arwati, et ta inimest priskeks ja terweks pidi tegema;
teist üteldi higistama ajawat. Cli muidki seesuguseid weel,
aga saab neistki näituseks.
'Nõndanimetatud wastsed ehk wärsked wiinasordid oliload ülemal nimetatud mustum, protropum, mulsum. defrum ja sapa.

I I . p ö ä t ü h K.

Jne»iin.
kreeklastel oli üks wiin nimega тогіоп ja Roomlastel тшгЫпа ehk „sunitaroiin". Seda nimetati sellepärast
nii, et ta magama ehk minestusse pani Näitas, nagu oleks
see, kes seda joonud oli, surnud. Vtinestns kestis mitu tundi.
Surmawiin tehti ka wiinapuu wiljast ja lasti ära käia, aaa
pääle selle lisati sinna juurde weel nürri ja ühe Kreeka
saarestikus kaswawa wõera kaswu juurt See kasw on
sedasama seltsi kui maawits ehk majakas, millest belladonna
nimelist kanget kihwti saab Seda surmawana joodi muiste
siis wahel, kui arst ehk welsker üht walusat parandust ette
wõttis. Haige läks wiina mõjul märgutumaks, nii et ta
walu sugugi ei tunnud. Mõne tunni pärast tuli meeleiuärk
tagasi ning ta ei teadnudki, et ta welskeri käte all oli olnud.
Nüüdsel ajal uinutawad arstid oma haigeid kloroformiga, eeteriga ehk mõne muu uimastawa rohuga ja kiidawad sellega hääd tegu tegewat, nagu nad ka tõesti teewad.
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Aga uinutomife fünft ei ole nüüdse aja leidus. Seda tunti
ju mõnda sada aastat tagasi, nii et ütelda w3ib:
„Ei ole midagi uut päikese all."
Surmawiin tuli weel teistegi iseäraliste juhtumiste
juures tarmitusele. Kui kurjategijaid surmapaigale wiidi,
anti neile seda wiina juua, et nad surmapirnasi ei tunneb
siwad. Kui Palestina Rooma walitsuse all oli, andsiwad
hää südamega Juuda naised surmamõistetutele nende piina
kergituseks surmawiina, kuhu wiha rohtu ja suitsutus-ainet
sekka oli pandud. Mõned arwawad, et see inimesesõbralik
kombe juba kaua aega enne walitsemas oli kui Roomlased
Palestina ära wõitsiivad ja tuletawao selle tõenduseks neid
Salomoni sõnu meelde: „Anna kanget joomaaega sellele,
kes suremas," kui ka neid Ieremia sõnu, kus ta käsib wõidetuid enne ühe peekri wiina juua, et laugeksiwad ega enam
ei tõuseks „enne kui mõõk neid leiab". Üks tähtjas kirjanik ütleb seesuguse kombe endisel ajal ka Inglismaal oluud,
et kurjategijatele, keda surmapaigale wiidi, rohkel mõõdul
kanget õlut antud, et nad niisama ka surma hirmu ei tunneks.
Olen neid üksikuid külgi endiste aegade wiina pruukimisest ette toonud, et lugijale selgeks teha, kuidas wiin esiti
tarmitusele tuli ja mis põhjusel. Wiin oli, kui teda üles
leiti, niisama süüta ja kahjuta, kui see armas ja fauni*
wili, millest teda tehti. Aga pärast muutus ta joogiks, mil
suurt hukatust ja õnnetust on sünnitanud.

12. p ä ä t ü N k.

Wiina kangus endisel ajal.
Wana aja rahwad õppisiwad peagi wiina ka muul wiisil
tegema kui miinapuu kobaratest surudes. Leiti, et kui täis
küpsenud datlipalmi wilja keedeti, sellest jook sündis, mi«
käima hakkas ja wiinaks muutus, kus teda sawikruusidesse
kurnati ja kruusid mõneks ajaks maa sisse kaeweti. See oli
n n. palmiwiin. 3liisanta paniwad Egiptlased tähele, et
otrodest tehtud wedelikku ehk wirret käima wõis panna.
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Odrawiin ehk Egiptuse wiin oli õige kuulus jook. Üteldi
et jumal Osiris selle tegemise kunsti oli leidnud ehk ka
Ceres, wiljawäljade kaitseja. Sellel oli esite /«Шип nimeks
ja pärast ceris vinan,, jumala Ceres'e wiin.
Hebrealafed nimetasiwad wilja ehk otre bar'iks ja
Inglise keeles on oder barley. Odrast tehtud jook on I n g
liskeeli beer ja Saksa keeles biet.
Hakati ka õunadest wiina tegema. Mõned õpetlased
arwawad, et Ingliskeelne sõna oider, mida kõigi õunadest
tehtud kangete jookide kohta pruugitakse, algusest seesama on
mis Greeka keeles sikera, mille all ühte õunadest, wiljast,
wUnamarjust, vallidest ja muust seesugllsest materjalist tehtud
kanget jooki nimetati.
Egiptlased, Persialased, Juudid, Siirialased, Kreeklased,
Roomlased ja üleüldse kõik wanaaja rahwad, kelledest meil
kindlad teated on, õppisiwad wiina tegemist ja kõik langestwad enam ehk wahet« joomise katte. Aga paneme weel
paari tõeasja tähele, mille kohta lugijal waja teadust saada.
Wana aja rahwad oskasiwad mõndagisugust wiina teha,
aga seda jooki, mida meie ajal „põletatud wiinaks" nime
tatakse, nad ei tunnud. Nad pidasiwad seda wiina, mida
nad teha oskasiwad aga iseäraliseks joogiks, mille sees nende
arwates ühte piiskagi wett ei olnud, nagu praeguselgi aial
weel mõni mõtleb, kes asjast midagi ei tea Nende eest oli
see teadus, mis meil on, lullus, et wii« ikka niisama ka
wesi о«, ainult selle wähega, et ta sees ühte teist aiuet on,
«lida „wiinawäets" nimetame. Neile oli see teadmata, -et
wiin suuremalt osalt wesi o«, et kui me kahetsakümnekolnie
klaasi wee sekka seitseteistkü«ime«t klaasi wiinawäge paneksime,
siis selles segaduses nii palju wiinawäge oleks, kui wanaa'a
kangemates «ninades oli; ja kui sellesanla wee ja «uinawae
segaduse sisse wäiksed osad soola-arneid, haput, munawalget,
suhkrut ja parl-aiaet päädaks, sie siis niisamasugune wiin
oleks, kui wiinakobnraist ja muust puuwiliast saadakse.
1 3 . р ä ii t ii Kii.

Mina el finnM tarwitamine.
Et wana aja rahwad selles arwaniisec, oliwad, «agu
oleks wiin üs«a iseäraline jook, milles sugugi wett ei ole.
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peao küll mõndagi nende ckfilust anders andma. Wilna näitao nende meelest nii rohkesti saadawal olewat kui aga igane« soowiti. Kui otre wee sekka pandi, muutus wesi nähtäivalt üsna uueks joogiks, wiinaks. J a et me teame, et
neis wiinadcs tõesti palju wcet oli, wõime ka sellest aru
saada kuidas joodikud nende juures nii määratumad hulgad
wiina kurku wõisiwad kallata — kolm ehk neli lännu korraga — ilma et sinnasamasse paika oleksiwad surnud. Nad
ei pruukinud sellepärast iseenesest mitte rohkem wiinawäge,
waewalt niigi palju, kui mitmed meie aja õllejoojad iga
päew joomad; ja et nad enne joobnuks ei jäänud kui nagu
waa did täis oliwad, wõime wahest andeko anda, kui pärajat joomist sell ajal hääks peeti. Endise aja wiina joomine
oli koguni teine kui nüüdsel ajal.
Meie ajal on kombe inimesi nii kaugele wiinud, et
nad selle wiinaga enam rahul ei ole, mis kobaraist ja muust
puuwiliast saadakse. Nad peawad seda, nagu nad ütlewad,
liig lahja jooki „kangemaks" tegewa, seeläbi et sinna wiinawäge juurde panewad, mida nende meelest sääl küllalt ei ole.
J a mis weel pahem — nad joowad wii nawäge ennast, puhast wiinawäge, kuhu aga nii palju wett juurde lisatakse, et
seda pöletawat ainet juua wõib, otsekui ei olekski see muud
kui paljas wesi.
Meie ajal juuakse enam ja kangemaid jookisi kui wanal ajal. Aga ärgem sellepärast arwakem et wana aja rab«
wad parajasti jõiwad ja et neil joomisest mingit paha järel
dust ei olnud. Kui ka nende kombed süütumad oliwad kui
meil, rikkusi wad nad parajuse seadust ommetigi raskesti, millest neile siis ka suurt kahju nii waimliscs kui ainelises aojus tuli Mõned selle aja tähtsamad mehed, kes maailnia
oma Walitsuse all pidasiwad, suriwad õtse wiina. Aleksander Luur, see julge ja süda K'eeklane, kes pärast ühte suurt
wõitu selle üle paha meelt awaldas, et enamat wõita ei olnud
kui üksainus niaailm, oli nii pime, et omas südames maailmast ei näinud, mida waja oleks olnud ära wõita. Sest
ehk ta küll tark ja Waimurikas oli, suri ta ommeti öösise wiinajoomise kätte, ning tema ajal, nii kui nüüdki, oli tuhandaid neid, kes niisama pimedad ja kurdid oliwad, et oma
enese hääst lugu ei ärkanud pidada. Wana aja rahwad ei
olnud siis koguniste mitte karsked. Aga ommeti tegiwad

- n nah ühe asja poolest wäga targasti, ja sellest tahan nüüd
ntöne sõna lausuda.
Seda ära nähes, missugust paha wiinajoomine sunnitas, tegiwad wanad Roomlased, enne kui kombede rikkumine nende seas maad oli wõtnud, seäduse, mis naisterühmale wiinajoomise kange karistuse ähwardusega täitsa ära
keelas. Ööldakse, et esimesed Rooma kuningad mehele luba
annud oma naist ära tappa, kui teda leiti wiina joowat;
nii raskesti arwasiwad nad naist langenud olewat, kui ta
ennast selle hukkasaatwa ja halatsemisewäärilise kombe kätte
oli andnud. Ehk küll seda wiina keeluseadust wist ialgi
ülnber ei lükatud, unustati ta ommetigi mõne aja pärast
ära, nii et tark Seneca selle kohta oma meelepaha awaldas,
et tema ajal joomine naisterahwaste seas suuresti wõimust
oli wõtnud. Wanemal ajal ulatas keeld ka meesterahwastegi kohta, nii et neid enne keelati wiina joomast, kui koimekümne aastaseks oliwad saanud. See seadus oli õige iseavaline; sest raske on mõista, kuidas tegu siis wõõriti oli,
fui seda kaheknmneüheksa aastane mees oli teinud, aga nii
pea õige, kui seesama mees aasta wanemaks oli saanud.
Noomlnsed mõtlesiwad wist küll nii, et kolmekümne aastasel
mehel jnba mõistuse sees nii palju kriitika wõimu oli, et
la wiinaga omale kahju ei hakkanud tegema. Aga selles arwamifes petsiwad nad endid; sest olgu inimene missuguses
eas tahes, ikka langeb ta hõlpsasti wiina wõimu alla, kui
ta tema sõbraks ja waenlaseks ühtlasi hakkab.

I J päätükk
Joomakombed
Ehk küll neis wiina ja olle jarnastes jookides, mida
wanal ajal joodi, ainult üsna wäike osa wiinawäge oli, ehk
küll naisd'le ja noorele rahwale ära keeleti wiina juua, ja
ehk küll filosofid ja arstid joomise paha järelduste eest hoiatasiwad, pääsis joomine ommetigi wallale ja sünnitas suurt
paha. Seda tõeasja palun lugijale terawasti meelde tohtida tuletada, fest et minu teada kindel on, et kõik kanged

joogid, olgu ncp mis näolised ja nimelised tahes, ры jooNlatahtmise elusse äratawad, mis aegamööda ivägewaks ja
wastusciömata himuks kaswab. Selle hiiuil mäe alla wõib
tiTiuc rähmas uiisama sattuda kui üksik inimene ehk perekond .
Kui keegi mees ehk naine joomise omale kombeks wõtab, hakkab see temasse kinni ja teeb teda oma orjaks; ja niisama
läheb lugu terme perelõunaga, külakonnaga ehk linnaga, kus
joomine, kombeks saab. Kui mees ehk naine töötegemise kõrwale jätab ja iga päew mitu tundi wiina ehk õlleklaasi ääres ära wiidab, ei wõi keegi terwe mõistusega inimene seda
kombet talle kasulikuks arwata. Ega arwa see mee« ehk
naine ka isegi seda tarwilikuks, aga kombe on isandaks saanud.
Iseäranis linnades nähtakse inimesi määratud tunnil
töö seisma jätmat ja trahterisse minewat, kusnad midagi joogi
poolist telliwad ja siis laisalt istumad, ning kni nõuu tüh
jaks saanud, meel teist lingu tuua lasewad ja ka selle ära
joournd, enne kui jälle töösse lähemad. Kui mehed kokku
juhtuwad, ei saa uad meel õiget wiisi teretadagi, kui juba
küsimine lahti: „Kas suutäit oled wõtnud?" ehk „Teeme
kurgu kibedaks ?" Muidugi ei ole seesugusel pruukimisel miugit mõistlist põhjust. Kombe ehk mood on see kes kõrtsi käseb minna, sääl juua, teistele pakkuda ja ise wasta wõtta.
J a kõik, niihästi nende jookide müüjad, kui ka need mehed
ja naised, kes neid jookisi oma kurku kallawad, peawad tnnnistama — kni õieti oma südametunuistust küsiioad — et
see kombe meeletu kombe ou, millest niuud ei ole fui meele
rahu, aja, raha ja termise raisk.
Rahw^d, uii mäikesed kui suured, ou nendesamade sea
uste alused kui üksikud inimesed ehk perekouuad. Kui ral,
d as kangeid jookisi jooma harjub ja tema mehed ja naised
m»omakombe läbi joodikuteks saamad, siis on selle rähma üle
jsurmaotsus kuulutatud ja ta on oma paiga maailma rahmaste hulgas kaotanud; sest nii kui „mäed liiwaft, aastad
tundidest ja inimese elu mäikseist juhtumistest" kokku on pandud, nii ka rähmas üksikutest rahwaliigetest, ja ta läheb
hukka kui kõlwatumad kombed mullale pääsemad.
Kuulen kedagit ütlewat: „Inimestel linnades ja maal
on kõigil omad kombed. Nad söömad õhtut oma määratud
tunnil, heidawad magama oma määratud ajal, lähemad töösse
ja lahutamad meelt oina määratud aegadel, — teemad seda
kõike ka kombe järele. Kas siis kangete jookide pruukimine
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pahem kombe on kui muudgi ? Cn tõesti, ja wäga tähtsa ja
tähelepanemise wäärilise põhjuse pärast. See kombe, näed, ei
täida mingit loomulist tarwitust ja kui ta walitsema saab,
lükkab ta hääd kombed kõrwale. Kui inimene wett joob, joob ta,
et oma janu kustutada, ja tui janu kustutatud, ei ihaldaw wett
enam. Kui ta pärast jonn kustutust ikka weel jooks, kunni ta tern>is rikutud saab, tunnistaksime teda nõdrameelseks ja saadaksime hullumajasse. Aga inimeste meel ei käi nii wee järele kui kangete jookide järele, ja siin on just see wahe nende
kahe joogi wahel, Wett joome nii palju kui kehale tarwis
on, aga wiina järele käib himu, ja kui eunast himu wõiNlnse alla anname, jääme haigeks. Kes midagi himustama
hakkab, ei ole enam üsna mõistlik. Kes raha himustab ja
sellest omale ebajumala teeb, on ilks wilets. Kes auu ja
kuulsust himustab, on iseennast täis ja õnnetu. Kes walitsust himustab, on tujukas türann. Niisama see, kes kangeid
jookisi himustama hakkab; ta ei ole enam oma mõistuse juures, ta terwis on rikki läinud, ta sammub oma hukatusele
wastu ja talle tuleb häkiline ja kurb surm.

15. päLtllkk.

Ioomakombeoe järeldused.
Alis kirglist ihaldust ehk wastuseismata himu häratab, on teadupärast paha; mingi asi ei härata nii kanget
himu kui see kombe, wiina ehk mu'd kangeid jookisi juua
Ja, nii kui ju olen ütelnud, wõiwad terwed rahwad niisama
joomahimu kätte langeda ja hukkaminemisele ohwriks saada,
kui üksikud rahwaliikmed, linnad ja külakouuad.
Ajalugu
tõendab seda lugemata näitustega. Persia uhke kuningas
Kambyses läkitas Makrobialaste maale saadikuid, selle maa
würsti terwitama ja säälsest olust teadusi tooma
Würst,
les nende mõttest aru sai, wõttis nõuuks kohe saadikutele
oma wägewast näidata. Ta andis neile teada, et tema alamad sadakahekfakümment aastat wanaks elawad, inissugust
kõrget iga Persialased imekspauiwad, ning läkitas Persia
kuningale ambu selle sõnumega, et kui Persialased seda winna
maksawad tõmmata, siiD alles tulgu nad Makrobiat &ra
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wõitma. Ta käskis Perfialafi oma suurte, täiekchaga sõjameeiite kõrwale astuda, et õieti näeksiwad, kui wäikesed ja
wäetimad nad Persialased on. Makrulnalased ei tunnud wiina
ja kangete jookide pruukimist sugugi. Nende toit ja jook
oll Мае liht, enamast jaost piim, kuna Persialased sellewasla
jo odikud oliwad ja ka Makrobi würstile palmiwiina, nende
arwates kõige kallimat maiusasja, kiugituseks tõiwad.
Persia riik lauges, kui joomine ja priiskamine maad
wõttis. Kreela ajalookirjutaja Herodotos jutustab et Persialased ööl enne lahingi hakatust joomalaual sõja-asjade üle
nõuu pidanud, aga otsusetegemise teiseks päewaks jätnud, kus
wiiuahaur pääst lahkunud. Seesugusel lool, kus rikutud
kombed juba nii kaugele wõimust wõtsiwad, ei ole imekspanna et fee suur riit kadumisele osaks langes.
Kreeta ja Rooma riigid langesiwad sellsamal põhjusel.
Õige arwa oli Roomas neid mehi, kes üleüldisest jooma
kombest hoolimata oma kohut kui auusad kodauilud taita
wõisiwad.
Need, kes wiinajoomise eest seisawad, täheudawad tihti
et wägewa d ralnoad wägewaks on saannd sellest hoolimata,
et ueil nmsiks oli wiiaa juua. See arwamine on tõsi, aga
ta põh nseta, selle .ärele kust küljest seda waatad. Ta eu
tõsi tui aiuult as a üht poolt waadatatse, aga ta on wõõ
riti a põh useta, kui tõde terwelt silma wõetakse. Üleüldine
tõeasi on, et rahwad siis wägewaks on faauud, kui »eade
kombed lihtsad a puhtad ou, aga nii pea oma wõimu ,a
iseseiswuse kaotawad, tui uad joomisesse ;a lihal,imusje
langewad.
Kui »oiina Ja kaugete jookide tarwitamine rahwast wägewaks teeb, siis peaksiwad ju selle pruugi kasulikud järel«
dused ka üksikute inimeste, pere- ja kogukondade juures wäl a
paistr.a. Aga leegi ei ole ommeti nii ettewaatmata, et ta
asjal"gu uii tunnistaks olewat et need kes ennast kangele
jookide kätte andnud, sellest kaitsemist ja tuge leiawad ega
hõlpsasti jõuust nõrkusele, rikkusest waesusse, terwisest haiguse
kätte, elust surma ei laugeksiumd. Du ka tõeasi, et alamadki
loomad, kui ueid kaugete jookidega ära har^lltatatse — mis
küttelt wõimalik on, — lolliks, nõrgaks ja haigeks jääwad
ning nneaegu ära surewad.

Щеіпс of ct.
I.

päätükk.

Zrablased.
Muhamedlased ütlewad oma usu põhjandasa, suure
prohweti Hluhamedi ühel ööl taewas käinud, kus juures еппе
teeleminekut ingel Gabriel talle ahe peekri wiina, teise viima
ja kolmandama mett pakkunud. Prohwet wõttis t e i s e
peekri ja jõi piima ära, mis tema arwates kõige sündsam
jook oli selle tundmata ja pitka tee pääle minnes. Ta kuulis siis ühte häält ütlewat: „Muhamed, fa walisid hästi;
sest kui sa wiina oleksid joonud, siis oleks rahwas õigelt
teelt ära eksinud ja snurcd ettewõtted oleksiwad nurja läinud."
ШЬпі uskus siis et selle järele Muhamed oma usulistele
wiinajoomisc ära keelas. J a tõesti oli see keeld üheks põhjuscks tema wõitudele. Enne seda oliwad Arablased liigjoomise kätte langenud, ja, ehk nad küll tubl'd sõjamehed
oliwad, ei oleksiwad nad tõesti mitte seesuguseid kangelaseloid kordasaatnud, kui nad oma kombel ei oleksiwad muutnud.
Õpetlane Vir Tale, kes Muhamedlaste piibli, Koran'i,
Ingliskeelde on tõlkinud, arwab sell keelul teise põhjuse ole
wüt, kui ülewalnimetatild.
Tema ütleb, et wiinajoomine
ja raha pääle mängimine Amblaste keskes nii snurt tüli ja
lahutust sünnitanud, et joowastawate jookide keeldu juba
sellepärast üksigi waja oli. Weel teised arwawad keelu põli
jusels seda, et Muhamed Moosese eeskuju järele tahtis teha.

kes kangesti preestrist keelas wiina joomast enne seda kui nad
oma preesterliku toimetusele läksiwad. Viooses ütles nimelt
Aaronile:
„Wiina ega kanget joomaaega ei pea sina mitte jooma,
ei sina ega su pojad linuga, kui teie koguduse telgi sisse
lähete, et teie ära ei sure; see olgu igaweseks seadmiseks
teie tulewa põlwe rahwale."
„Et teie wahet teete püha ja selle wahel mis püha ei
ole, ja roojase ja puhta wahel."
Mis põhjusel just Muhamed wiiuajoomise ära keelas,
seda me ei tea, aga kindel on et sellest suurt õunistust tuli
ja et see Muhamedlastele mitmeks aastasajaks rohkel mõõdul wõimust ja kuulsust audis
Pärastistel aegadel on ka
mitmed muud targad sõjapäälikud seeläbi mõudagi suurt
wõitu ja hiilgawat auu snauud, et uad oma sõjawägedele
kaugete jookide joomise ära on keelanud.
SDleme cesminewais päätükkides wiina, õlut, pallniwiina ja muid otseteel puu- ehk maawiljast tehtud jookin
nimetanud, mis muud walmistust ei tarwita kui selgitamist
ja kruusidesse, pudelitesse ehk muudesse astjatesse walamist,
et õhu, saju ja sooja eest warjatud oleks. Pääle selle oleme
weel korda kaks neid sõnu „käimine", „wiinawägi" ja „põletatnd wiin" tarwitanud
Du siis küll paras aeg ka neid
sõnu läbirääkimise alla wõtta ja nende tähendust selgeks
teha, mis siis nimelt selle „käimisega" tuleb mõista, ja iseäranis kuidas wiinawäge tegema õpiti ning mida loomu fee
aine on, mida Ätnhamedlased, kes teda ülesleidsiwad, a l k o h o l i k s nimetasiwad.

2. p ä ä t a К K,

Käimine.
N i i kui ju oleme kõnelenud, tehti wilua sell wiisil, et,
klli kobarad wiinapnust ära oliwad nopitud ja puruks pigistatud, ehk kui odrad ja palmi wili wõi datlid wees oli«
wad keedetud, siis need joogid seisma pandi, et nad käima
hakkaksiwad. Käimist on umbes samasuguseks arwatud kui
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tasast keemist, mahutamist ehk liikumist. Käimapanekut nimetatasiwad Roomlased sõnaga ferevo, mis esialguselt sedasama tähendab kui: „mina kuumutan ehk keedan."
Ei ole meil lcada millal ja mill wiisil käinüne üles
leiti. Arwata on, et see kogemata sündis, nii kui mõned
muudki leidused. Nii kui kui tuld looduses hõlpsasti üles
saab, kui rauatükiga tulekiwi pihta lööd ehk kui kahte kuiwa
puutükki kä mesti üksteise wastu õerud, niisama hõlpsasti
ja nagu näitab, üsna iseenesest, läheb ka küpse puuwilja
mahl, ehk odradest tehtud wirre käima. Ohu sees lendleb
nimelt arwamata hulk üpris wäikest eluwõimulisi olemust
(mitmed õpetlased loewad neid seente seltsi), mida paljas
ulm ei näe aga mis siiski palju korda saadawad, kui marjalahla ehk seesuguse wedeliku sisse luhtuwad, kus wilja ehk
,nuud kaswukonda kuuluwat ainet lignnemas on. Neid tilukcst nägemata olemust sigineb ja wõrsub seesuguses wedelikkus määratumasti ja nad sünnitawad seda muutust, rniba
käirnist'ks nimetatakse.
Ehk wanal ajal küll käimise põhjust ei teatud, oli
ommetigi neid, kes üsna hästi ta olekut tundsiwad ja seda
tegeluses tarwitada oskasiwad. Nad paniwad tähele, et käi'
mine nelia toodet sünnitas:
UU. Nägemata suits ehk haur, mis rakkudena õhku
tõusis ja mille mõjul inimene, kes seda sisse hingas, külmaks, ihust mustaks ja märgutumaks läks, — kihwtine haur.
2:ks. Waht ehk tõuse, mis wedeliku pinnale tõusis
ja mis, kui seda pinnalt ära wõeti ja teise wärske wedeliku
sisse pandi, ka selle kohe käima pani ja selle pinnale nii'
sama wahtu sünnitas.
3:kS. Kui waht päält ära kooriti, oli selle all lõhnaw wedelik mõnesuguse karwa ja maoga, selle järele missugune see algupärane mahl oli, mis katma pandi.
4:ks. Celle selge wedeliku all natuke rasket, paksupäralist ainet mis astja põhja heitus, kui wedelik mõne aja
liigutamata seisis.
Esimene neist toodetest oli, nagu ju nimetatud, üks
kihwtine gaas, teine tõnse, kolmas wiin ja neljas pära
ehk pärm.
On kena tähelepanna, kuidas wirna aegamööda walmistama õpiti. See sündis, nagu arwala, niisama aste-astelt, kui inimesed tuld tegema õppisiwad. Tuld saadi esite
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löömise läbi ja wõib seda niisama arwata sündinud olewat,
et metslased, omale tarwilisi sõjariistu, nuge, noolist ehk
wasaraid tehes, rauatükiga tulekiwisse lõiwad, lust südameid
tuli ja kuiwa lehtede ehk muu kergesti põlewa asjasse kukkus. Kui kord esimene tuli oli ülesse saadud, põlnud muud
tarwis, kui seda uue põletismaterialiga alal hoida, mida ka
wäike lapski teha wõis. Nüüd on tule ülestegemise wiis
üleüldine, ega pea keegi sellest suurt lugu. Aga korra oli
see leidis üsna uus, imelik, jah koguni imestämisewäärt ja
oma tähtsuse poolest iga tulusa ülesleiduse wääriline. Ei
ole imeks panna, et tlUeleidjat pea jumalaks peeti, kes seda
õtse taewast saanud.
Wiinamarja mahla õpiti tarwitama, looduse lihtsaid
awa'dnsi tähelepannes, SUii marjamahl loomulisel kombel
käima oli hakkanud, wõttis inimene siit tõuset, millega nit
palju uut wärsket mahla täima wõis panna, kui tahtis.
Inimene ei teinud loodusele mitte sell wiisil järele, et ise
oleks tõuset tegema hakanud, mida uiisama raske teha oli
kui tuldki, waid uii, et walmit tõuset seesuguse wedeliku
sisse paui, mis käima wõis hakata.
Ätits inimene esimese korra just seda wedelikku maitses, mis pääl olewa wahu ja all olewa pärmi wahel oli, ei
tea meie. Aga õnnetuseks jõudis ta, kui seda maitsema hal'
kas, pea selle wõimu alla, uii et teda kõrgeks kiitma hakkas
ja liig tihti tunnistas, et ilma temata mitte toime ei saawat. See näis. talle peaaegu üleloomulik jook olewat. See
tõstis teda, uagu ta arwas, niuist elajatest kõrgemale. Meie
teame aga, et fee teda tõepoolest õigest inimlisest seisukorrast
alla langetas. Ta niuutis inimese loomu poolest wiletsamaks — ja see muutus on aastasajad läbi edasi kestnud,
kuni paha pruuk uii koormamaks ja kõlwatuks kombeks on
kaswanud, et mõistlikud ja õiglased inimesed kõigest jõnnst
selle kaotamiseks tööd peawad tcgenla.
Kui kord see jookide käimapanemist kunst kätte oli
saadud, hakati aegamööda kõiksugustest kaswukouda kuuluwatest ainetes: joowastawaid jookisi tegema. Esiotsa ei teh
lud muust wiina kui wiinapuu kobaratest, aga ci läiuud kaua
kui seda muude kaswude wiljastli teha osati, nagu metswiikidest ja õuntest, pirnidest, persikutest, ploomidest Mõningaist
marjadest j . ni. Ilusama tehti seda ka idamaa palmide wii
jast ning mannast ja meest. Aga sellest põlnud weel küllalt.
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Pääle puuwilja hakati mõnda seltsi maa wiljast wiina teaema, esite neist, mille terad loomult pehmed ja mahlased
oliwad, siis ka kõmadest ja tuimadest teradest, nagu otradest,
rukkist, maisist ja uisust,
KVigeft, mida aga igane« käima wõidi panna, tehti
wiina moodu jookisi, ja niiwiisi ei joodud ainult neid sadaseitsekümmeutwiit wiina sorti, mida ajalookirjutaja Plinius
nimetad, waid pääle selle weel mitu sada teist, sest et igas
mehepõlwes mõni uus katse tehti
Vtõnel maal sai odrawiin eht õlut rahwale iseäranis
pruugitawaks. Et parema maoline saaks, hakati talle neljateistkümnemal aastasajal humalaid sekka panema.
Odrawiin ehk õlut ei ole ommetegi ialgi nii kange olnud kui kobarawiiu. Tema sees ei olnud ialgi waljem wett kui üheksakümment protsenti, ja kergemates õlledes oli sajast osast-üheksakümmentwiis osa selget wett Wiimsel aastasajal uuris osaw
kcemitseja Neumann mitutjagu õlut ja leidis nendes selle
wõrra wett olewat kui ülewal nimetatud. Üsna hiljuti olen
mina ja mitmed teised olle sees olewaid jagusid uurinud ja
asja niisama leidnud olewat. See siis, kes sada pudelit õlut
on ostnud ja kaheksa kopikat pudelist maksnud, on kaheksani«
rubla eest üheksa kümment ehk üheksakümmentu iis pudelit wett
ja kümme ehk wiis pudelit wiinawäge wõi alkoholi ostuud.

3.

päätükk.

M i i u j a wesi.
Nagu nimetasime, oliwad wanal ajal inimesed selles
arwamises, et wiin üsna iseäraline wedelik olla, kus see« wett
sugugi ei ole, N u u on ühte ehk teist karwa ja kihiseb kui
klaasi kallatakse; wesi aga on wärwita ja selge kui kristall.
Wiinal on iseäraline lehk ja maik juure«, aga wesi on haisüta ja maota. W i i u on kobara weri ja ongi mõnest küljest inimese were sarnane; aga wesi on kõigist wedelikkudest
kõige wähem were nägu Kui wiina juuakse, lööwad põsed
punetama, silmad särama, süda hakkab ruttcmine tuksuma

fui muidu, were jooks läheb kiiremaks ja weresooned saaroab enam täidetud; kui wett juuakse, jääb keha endist wiisi,
kuid see joomatahtmine, mis inimesel loomult ou, saab
kustutatud, A iin teeb huuled ja keele kuiwaks ja joodik
hakkab janutama; kui wett juuakse, seisawad huuled ja keel
niisked ning janu on kustutatud. Kui wiina juuakse, härkawad kõik kired ja himud elule ning mõistus langeb hi
mude woli alla, nii et joodil ainult maitseda ja lõbn tunda
soowib ega omast kohustest midagi ei hooli, wesi ei härata
himust waid mõistus jääb walitsema
Viiu ajab inimest ka siis, kui ta juba küll joonud,
ühtelugu edasi jooma, nii et mida enam ta joob, seda rohkem ihaldab, — nii üpris lahke sõber on wiin. Weest saab
küllalt, kui teda ühe söömu oled joonud; ci ta a'a inimest
enam ooma kui keha tarwitus hädasti nõuab ega tungi kellegile oma sõbrust näale. Wiin on mitmet moodu; wahel
on ta uus, wahel wana, wahel magus, wahel hapu, wahel
kange, wahel lahja, wahel kihaw, wahel wagune. Vest ou
alati ühesugune. Wima peab iseäraliste astjate ja pudelite
sisse panema ning kõlawate nimedega nimetama, kiitma ja
kallistama nagu ellitatud last Weel ei ole rohkemat nimesid kui üksainus. Wett on kõigil pool; ta jookseb Hallikalena maa seest wälja, woolab ojades jõgedes meresse, tönKb merest pilwedesse ja langeb säält wihmana ehk lumena
maa pääl tagasi £es hakkaks nüüd sellest weest hoolima,
nns nii igapäine ja alati ühte nägu ou! Joogu teda lehniad, koerad ja metsloomad! Inimesel peab tõwcmat jooti
olema — lobara werd, wiina!
Werd?! Wõib küll wiina kobara wereks nimetada, kes
soowid. Aga see kes loodustcadnst uurinud, teab, et see
ainult luuletus ou ja et inimesegi weri suuremalt osalt wesi
on. Vlis wiinasse puutub, siis ei ole see muud kui sogaue
uesi — kuusteistkümn-ent pudelit ehk klaasi paljast, pilwist
ehk maast tnlnud wett ja üksaiuus pudel ehk klaas seda tuIist aiuet, mida wiinawäcks ehk allkoholiks nimetatakse, pääle
selle weel wäiksel mõedul wärwiainet, natuke haput, raasuke
suhkurt ja pisut tuhatolmu
Tuleb peaaegu hale meel inimesoo üle, kes nii kailgele petelud on olnud, et aastasajad läbi neid wiina joojateks on nimetanud, kes päriselt wett ou joouud, \a wee
kauplejaid wiina kauplejateks ou kutsunud, ning määratu-
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mad summad raha selle pettuse kätte kaotanud ja meel kaotawad. Dlgu siin mõni näitus. Kahekümne pudeli fambauja sees, mille hind, kui tawalises hääduses ou, saja rubla
ümber tuleb, ou hoolsasti järele uurides kaheksateistkilmmeut
pudelit mett; üle jääuud kaks pudelit on wiiuawägi ning
-atuke süehaput, põletatud suhkru sarnast wärwiainet, pisut
kerget lõhnawat eetrit — »ii wähä et seda waewalt
luuda — ja niisama ta natuke tuhatolmu. Kas ei ole siis
nüüd see sada rubla liig hind kaheksateistkümne pudeli wee
ja kahe pudeli alkoholi eest? Missugune pillamine ei ole see,
kui mõtleme, kui paljll toiduaineid selle raha eest oleks wõiuud osta ja kui kaua pere sellega toidetud oleks saanud. Ei
wõi seesugust ostmist küll targa mehe tööks pidada.

4. p k ä t ü к n.

<

^uhastamiue (Destillation).
Wõtame nüüd uurimise alla, mis see -uninawägi õieti
on, mille eest nii suured summad maksetakse. Nagu näha,
segab ta ennast hõlpsasti langete jookide fees olewa meega,
ja on tal üsna iseäraline mõju inimese paale. Tema see
ou, mis tawalise wee. ja kange joogi wahel mähet teeb.
N'iinawäge nimetatakse ka alkoholiks; seda me juba teame.
Aga paneme weel seda tähele, kuidas wiinawäge esiotsa wiimist lahutada saadi, mis nägu ja loomu ta on, miks teda
„põletatud" wcdelikuks nimetatakse ja kuidas ta alkoholi uinleks ou faauud.
B-'ünawäge saadi nõuda nimetatud „puhastamise" teel,
ladinakeeli destillatioiVifö nimetatud, mis muud ei tähenda
kui tilgutamist ehk wähehaawal pifarawiisi jooksta laskmist.
Puhastamine ei ole mingi uus fünft, waid otse nii
wana kui loodus ise. Kui wihnla sajab, siis ci ole see muud
kui dcstillation. Päikese soojendusel tõuseb mesi maast hauruua õhku ja sellest sünuiwad piluied. Kui wee sees midagi
nii rasket on, mis üles ei tõuse, siis tõuseb wesi üksi ja jätab selle raske aine maha.
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Näituseks, kui päike mere pinda soojendab, lahkub wesi
säält ja tõuseb õhku. Aga mere wees on, nagu tuttaw,
soola, mis üles ei tõuso. Wesi, mis hauruna õhust kergem
on, tõuseb, aga sool, mis raskem on, jääb. Puhta, näge
mata hauruna õhusse tõustes, läheb wesi sääl tihedamaks
jn moodustab pilwi. Kõrgel mäel, kus õhk külm on, tiheneb ta lumeks ehk jääks. Kui õhk soojem ou, tuleb sellest
tawaline wihm. Wesi on siis „destilleeritud" ehk „puhastatud". Ta ou ueist ainetest, mille seas ta oli, lahkunud
ja puhtana maha tagasi tulnud, kust ta wälja läls.
Teadumehed katsuwad loodusele järele teha. Nad paniwad wett, kus soolast ehk soola farnatseid aineid liguucuud oli, pajasse ja tule alla. Kui soolane wefi palawaks
läks, tõusis ta üles ja kuiwad soolad jäiwad patta. Nad
astusiwad nüüd sammu edasi. Nad lasksiwad selle hauru,
nlis palawaks aetud ігее pinnalt lahkus kõu c riku putke sisse,
mis ikka kitsamaks läks ja teisest otsast pisarakaupa wälja
tilkus. See oli puhas wesi, mis soolast enuast lahutanud.
Kui korra wett oli puhastama õpitud, hakati pea ka
muid mehelikkusi dcstilleerima.
Puhastamise kunsti ülesleidmine, ehk see küll muud ei
olnud kui looduse järeleaimamine, oli iseäraline juhtumine
loodusteaduse ajaloos. Kui puhastamisekunsti osati, siib
osati, nagu näis, teistest ainetest teist teha.
Esimene õpetlane, keda arwatakse destilleerimist tarwitanud, oli Muhamedlane nimega Geber, kes Hispanias Se
ritta linnas sündiuud ja üheksamal nastasaial e. Kr, elas.
Veber ütles puhastamist seks waja olewat, et wedelitkun
roht-ainetest lahutada ja wärskena alalhoida, sest et kõik
mis destilleeritud on, puhtam seisab ega hõlpsasti ei mädane. ?a ütles ka puhastamise ühe abiuõuu olewat, mille
läbi wett kõiksugustest maa-ainetest lahku saada wõid; ta
nimetab mitmesuguseid puhastamise wiisisid, masinaid, kui
ka neid õlisi ja urnid aineid, mida ta oli puhastanud.
Wiiua aga ei näita ta destilleerinud olewat.
Wiina destilleerimist toimetas minu arwates kõige enne
üts teine Muhamedlane, üks Arabia looduseuurija, nimega
(5asa ehk Albucafis. ?a paui wirna ühte astjasse, mida „teegeliks" ehk „rektortiks" nimetatakse ja tegi seda pisut soojaks. 3a nägi, et see wedelik, mida wiinast tõusewa hauru
tihcndnse läbi sai, täitsa teist loomu oli kui wesi, Cee oli
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kergem kui wesi ja ta nägi et seda põlema wõis süüdata.
Ta nimetas seda „waimuke", „wiinawaimuks" (ladinakeeli
spiritus: waim; Ingliskeeli spirit; Rootsikeeli sprit) ehl
Eestikeeli piirituseks wõi „wiinawäets".
Kui „piiritus" ehk wnnawägi ülesleiti, ei oleks küll
leegi uneski teaduud arwata, et seda kord ka joogiks hakalakse pruukima. See oli „tuliwesi," mis huuled ja keele
ära põletas Mitmed ained, mis wees ära ei sula, sulawad wiinawäes. Õlid, maigud, gummid ja valsamid, mida
ernte kuidagi ligunema ei saadud, ligunewad wiinawae mõju
all hõlpsasti. Üht India grnmuikaswu, mis wiinawae fees
hõlpsasti ära sulab ja sulatatud moodul iseäranis hää arstirohi on, nimetatakse mungapalsamits. See tõi seilajal, kus
wiiuawägi alles aruldane oli, oma ülesleidjale suurt rikkust
kokku. Teda tarwitati rohuna, mis kõiki haawu parandnü.
See on siis ommeti ükski hää wili mis wiinawae ülesleidnfest saadud, muude seas!

5. p ä ä t ü k k .

Wiinawae tarwitamine.
See wiinawägi ehk piiritus põleb nagu õli kunagi.
Walgus ei ole küll suuremat hele, aga nii puhas et sugugi
suitsu ei sünui. Kui piirituselamp walge portsellanist nõuu
ehk läikiwa puhta waskkatla alla panuakse, ei lähe wiimiste
pind sugugi nulstaks. Kllnstuikkude wärwid fulawad wiinawäes ja niisama ka need „maalid" millega mõni naesterahwas oma põski arwab kaunistawat. Püüle selle — mis
ehk kõige tähelepanemifewäärilifenl on — keelab piiritus
nntmefugufeid aineid mädanemast ja häwinemast. Kui wiinawäe sisse näituseks liha palakesi pannakse, lähewad need
walgeks ja seisawad sell wiisil alal ega mädane. Niisama
seisawad ka pün- ja keeduwiljad muutmata.
See imelik wiinawägi pandi weel uue proowi pääle.
Ininiestel oli, näed, lootus, et korra fee päew köidaks, kus
Üleüldine rohi kõikide haiguste wasta ehk „elu wesi" üle?
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leitaks. See oli nüüd wististe see igatsetud aine. Wiinawäge nimetati siis eluweeks ehk »qua vitae. Ei teatud ju
siis weel, et aqua mortis, surma wesi, talle asjakohaseni
uimi oleks olnud.
Wiiuawäge tarwitati weel ühe teise, õige kasupüüdwa
otstarbe pääle. Need endiste aegade looduseuurijad ehl
„alchemistid", uagu ueid 11. aastasajast lfi. aastasajaui
nimetati, uskusiwad, et wõimalik ou ühest ainest täitsa teist
amet teha, ühest metallist teist. Kui aga kord selleks abinõuu ülesleitaks, oleks wõimalik tinast hõbedat ja mõnest
»inust metallist kuld-gi teha. Oleks siis keua 'naha saada,
mis wiinawägi selles asjas wõib. J a on seda siis nähtudki.
Ehk küll ueid imesi ei nähtud, mis loodeti, wiisiwad tehtud
katsed onlmetigi muudele üleslcidustele, mis uiifama palju
wäärt oliwad kui kuld.
Eell ajal ei tulnud kellegile mõttesse destilleerimise
läbi saadud wiiuawäge juua. Joodi aiuult mõnesuguseid
wiina (weini) sortisi, õlut ehk muid käinud jookisi ilma
destilleerimata. Keegi ei tea, millal fee õnnetu kombe pääle
hakkas, destilleeritud piiritufejookisi juua. «es sellega hakalust tegi, fee tegi kõige pahema töö, mis igaues tehtud ou.
? a saatis selle kombe üleswõtmisega millioniale inimestele
surma ning nii palju pattu, häda ja kuritöid, et seda keegi
arwata ei aksa.
Üks Inglise teadumees hra Stanford on arwanud, et
Britannias kõige esite joomife tarwis tehtud wiiuawäge
õllest destilleeriti ja niiwiisi tehtud wiina „whisky'ks" nimetati. Ta ütleb, et Irimaa mungad seesugust wiina a. 12 в О
г. Kr. teinud ja arwab neid seda sa!a kunsti Hispania maa
Arablastelt õppinud, kes wiina eluweeks nimetasiwad. Aqua
vitae, elu wesi oli I r i keeli usige biatha, mis pärast lühi
nes, nii et esite usquebaugn kuulus, siis ainult usque (loe
öski) ja lõppeks whisky (loe miski).
Pärast poole tuli üks destilleeritud jook tarwitusele,
milles pool wiinawäge, pool wett oli, ja mis süütates põleb.
Seda nimetati Saksakeeles brantwein'iks ehk põletatud wiinaks, ning Ingliskeeles on Ьгатіу nimelisel joogil (konjakil)
seesama tähendus.
Kolmas sort, mis palju hiljem tarwitusele tuli, ou
niisama wiinawäest ja weest tehtud jook. Selle sekka on
ojja kadakamarja mahla pandud otsekui würtsi eest. Tema
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Italia keelne nimi on Dneprs (ladinakeelsest juniperus, ka«
dakas), kust Prantsuse keelde ginevre ja Ingliskeele gin on
tulnud. Inglismaal sai „gin" nimeline wiin 17. aastasaja
lõpul pruugitawaks üks pilt, nimega „gin-puiestik", mida
omal ajal kuulus Hogarth maalis, näitad missngust hirmsat
õnnetust see jook juba minewal aastasajal sünnitas. J a
suurt häwitusetööd tccb ta weel täna päew. On ju ommeti
üks iseäraline haigus, niida „joodiku makfapõletikuks" nimetatakfe ja mis igaühte tapab kcs sellesse langeb.
Neist destilleeritud ehk puhastatud jookidest, mida üsna
hääl põhjusel puhastatud kihwtideks nimetada 'wõib, olgu
lõppeks läila ja sandi maoga jook, r u m m , nimetatud. See
wiinawägi millest rummi tehakse, ou suhkrust saadud, ja et
suhkru ladinakeelne ninii snecharurn on, arwatakse rummi
uime selle sõna wiimasest silbist tulnud olewat.
Enne kui seda päätükk: lõpetame, waatame lühidalt
weel, mis т е kangete jookide ajaloost oleme õppinud.
Oli enist aeg, mill muul wiisil niina ega õlut ei
tehtud, kui käimapanemist teel. Ece ajajärk kestis inimesesoo waremailt aegadelt kuni alchemislidc ajam ehk umbes
11. aastasajani.
Oli teine aeg, kus wiinast kerget ainet distilleeriti,
mida piirituseks, wiinawäeks ja hiljem alkoholiks nimetati.
Oli kolmas aeg, kus seda destilleeritud wiinawäge omas
puhtas olekus ainult töö ja teaduse otstarbeks tarwitati.
Oli neljas aeg, mida siin uueks ajaks nimetada wõib,
kus destilleerimise ehk puhastamise läbi mõnesuguseid alfo
hliseid jookisi tegema hakati, nagu põletatud wiina, rummi
ja muid.

6. p ä ä t ü k k .
W i i n a w äc loomus.
Tee wiinawägi, mida endise aja nlchemistid destülcerimise teel saiwad, on selge, walge wedelik, millel oma iseäralik, kange lõhn on. Sm ühte piiska wiinawäge, kui
selles ka pool wett oleks, keelega katsud, on niisugune tund-
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mine nagu põletaks ta, mispärast metslifed rahwad põletatud wiina „tulimeeks" on nimetanud. Kee nimi onssi üsna
sünnis ja asjakohane. Sest põletatudwiin ja mnud kanged
destilleeritud joogid mõjuwad keha fees pea sellsamal wiisil
kui päris tuli. Muinasjutt kõneleb et jumalad Prometheus:
sellepärast nnhelnud, et ta taewast tulesädeme oli alla toomid; nad pannud kot^a ühtelugu ta maksa sööma. Seda
juttu on mõned õpetatud mehed arwanud selle surmawa
mõju kohta käiwat, mis wiinal inimese terwise pääle on.
ftui wiinawäge n aatad, wõiks teda selgeks weeks pidada;
näo poolest on ta üsna üks. Aga pääle teistsuguse mao ja
lõhna on weel muidgi wähesid. Viinamägi on kergem kui
wesi. Яиі ühte weikest nõuu, kuhu 1090 graui wett sisse
mahub, wee asemel wiinaga täidetakse, siis ei kaalu see rehkem kui 794 grani. Wiinawäe specisiue ehk adsolutiwine
raKlus ööldakse siis 794 olewat.
Kui wiinawäge tulesse paned, põleb ta, ja kui ta sisse
pool wett segad, põleb ta weelgi. Kui teda nõuu isisse pa
ned ja keetma hakkad, ei tarwita ta nii suurt soojust keema
hakkamiseks kui wesi. Wesi keeb tawalisel õhuraskusel Eel
sius'e foojamõõtja järele 100 graadiga, wiinawägi 78 grandiga, siis 22 graadi wähema soojusega.
Kõiki neid wiinawäe omadusi tundsiwad wanad alchc
mistid wististe, ja on arwata, et nad wahet wiinawäe ja
wee raskuse wahel ka tundsiwad, ehk nad seda küll teiste
sõnadega awaldasiwad kui meie. Sedamööda kuidas kemiateadus edenes, õpiti wiinawäge sügawamalt tundma. Ta
sai ka aegamööda uue nime. Teda nimetati alkoholiks. See
sõna on Arabia keelest lamatud ja tähendati sellega esialgult
ühte peent tolmu, mida idamaa naised oma juukste pääle jo.
kulmukarwadele liputasiwad. Esimene, kes wiinawäge attV
holiks nimetas, oli minu teada üks tohter Nikolai Lemert,
ja nimelt ühes omas keminlises kirjas aastalt 1698 p. iiv.
Kui sõna korra nii pruukimisele oli pääseuud, sai ta
aegamööda üleüldiseks. Kui puhtast wiinawäest küsimus on,
uimetame seda olkoholils. Kõiki kangeid jookisi, milles mõni
jagu alkoholi on, — põletudwiina, rummi, gin'i (kadakawiina), konjaki, kobara- ja puuwiljawiiua, õlut j . m. —
nimetame alkoholijookideks. Hüütakse koguni joodikuidki, kes
täitsa joomahimu paelu on langenud „alkoholistideko". J a
arstid ütlewad neid alkoholitõbe eht „alkoholismust" põde-
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wai. Uljtc kopsutõbe, niida ülemäärane söömine sünnitab,
nimetatakse alkoholiseks kopfutõbets. I g a kord siis, kui feesuguseid sõnu kuulete, nagu: alkoholine, alkoholijoogid, alkoholismus, alkoholitõbed j . ni., teate, et need siis ikka ühel
ehk teisel wiisil wiinawäesse puutuwad ehk sellega ühenduses on.
Endise aja keemitsejatel oli oma iseäraline arwamine
alkoholist. Nemad ütlesiwad, 'et see weest ja tulest tehtud
olla. Rad arwasiwad päewaselge asja olewat, et mis põleb,
selles ka tuld on. Kui nad alkoholi põletasiwad, leidsiwad,
nad selle nõuu seest, kus ta põlenud oli, wett. Nende katset
wõite seega järele teha, kui põlewa piirituselambi leegi pääl
ühe kumera klaasi hoiate. Leegi pääl olewa klaasi sees näete
siis midagi jooksewat wedelikku, ja kui seda hoolega uurite,
leiate et see muud ei ole kui paljas wesi. Pole siis ime
kui need õpetlased arwasiwad, et alkohol wesi ja tuli olla.
Alkohol põles ja nad nägiwad põlewat leeki. Kui ta põlennd oli, jäi üks wcdelik järgi ja fee oli wesi. Oli siis
päewaselge asi, et alkohol neist kahest, weest ja tulest, kokku
oli pandud.
Meie ajal ei olda enam selle seletusega rahul. Vieie
ci ütle mitte selles tuld olewat, mis põleb. Meie ei wõi
ka wett, nii kui endise aja keemitsejad, lihtsaks aineks ehk
n. n. elemendiks pidada, mida enam jagada ehk weel lihtsamaiks aineteks teha ei wõi. Nüüdscaja keenlitsejad ütlewad alkoholi organlise wedeliku olewat, mis kas käia lastud
wiinamarja mahl ehk mull kaswukounast wõetud mahl on,
kus seas fuhkurt leida, ning et ta seega sünnib, kui mõninga
nende jagude asemele, millest wesi kokkupaupud, üks teine
aine tuleb. Aga et waja ou sellest asjast selgesti aru
saada, wõtan mõne üksiku koha seletuse alla.

7. p ä ä t ü k k .
A i i n a w ä e jaod.
Wiinapllu marjade mahlas, kui see alles wärske, on
rohke wee kõrwal ka natuke muid aineid, näituseks kiudainet
ja munawalget, iseäranis weel fuhkurt. Odra wilde fees
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on niisama suhkurt ja kõigis wedelikkudes, milledest käimise
teel alkoboli saab, on suhkurt. Suhkru seeo, olgu ta suhkruroost saadud luagu tawalme suhkur) ehk wnuapuu kobaraist
(kobarasuhkur), on westnikku ja hapnikku, nagu meeski, ning
pääle selle süsinikku. Wiimaks nimetatud aine on tawaline
tahm, kuna aga tahm üsna puhas süsinik ei ole.
On tähele panna, et suhkur muud ei ole kui süsinikuga
ühendatud wesi, nii et kui suhkurt põletame, muud järele ei
jää kui must süsi. Wesi on kahe aine, hapniku ja wesiniku
ühendusest sündinud. Suhkur on siis kolmest ainest fotfu=
pandud, nimelt hapnikust, Vesinikust ja süsinikust; wesinikku
ja hapnikku on sellsamal määral kui meeski. Roofuhkru^
on 22 osa wesinikku, 11 osa, hapnikku ja 12 osa süsinikku.
Kobarnsllhkrus on 12 osa wesinikku, 6 osa hapnikku ja 6

osa sütt.
fui üks nedelik selle tõuse wõimul, millest olcme kõne
llnud ja mida mõned õhus afnwatcks locmakcstcks peawad
käima on hakkanud, sünnib sellest kaks uut ainet: esiteks üks
kihwtine gaas, milles 2 osa hapnikku ja 1 osa süsinikku
ühendatud, ja teiseks alkohol, kus sees 6 osa wesinikku, 1
osa hapnikku ja 2 osa süsinikku koos on. Alkohol on weel
weega segi, aga lahkub sellest destilleerimise teel, sest et la
kergem on kui wesi.
Alkoholis on siis, nagu ütlesime, kolme algainet, —
wesinikku, hapnikku ja süsinikku; ja kui muu pääle ei waataks, kui nende algainete pääle, millest ta kokkupandud, siis
oleks määrus järgmine;
6 osa wesinikku.
1 osa hapnikku.

2 osa süsinikku.
Aga tõe poolest ei ole need ained mitte selles järjes.
Juhtub sagedasti et kaks algainet üksteisega ühendawad ja
seesuguse ühenduse sünnitawad, millel algaine loomus on,
ning seesugust ühendust nimetatakse „radikaaliks". Asi ои
nimelt nii olnud, et kaks osa süsinikku ja wiis osa wesinikku
üksteisega ühendanud on ja ühenduse fünmtannd, mida
„etüüliks" nimetatakse. Siis on
2 osa süsinlllu 1 ...... ^ , .

.

5 osa wejmiklu / etüül.rabilaal.
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Alkoholis on siis selles olekul, nagu ta meie tawalistes jookides leida, järgmised jaod ühendatud:
, 1 2 osa süsinikku.
1 ol» etüül, J 5 osa wesiniklu.
1 osa wesiniklu.
1 osa hapnikku.
Kui alkoholi ja wett üksteisega wSrdleme, on wõrdlu«
järgmine:

Mesi.

Alkohol.

2 osa wesiniklu,
1 osa hapnikku.

I osa etüilli.
1 osa wesiniklu.
1 osa hapnikku.

Alkohol on siis iseenesest seesugune wesi, milles etüülradikaal ühe mesinikuofa asemcle on tulnud, ping kobarawiina, põletudwiin, õlle ja muude üleüldiste jookide al'oholi
on etüülalkoholiks nimetatud, sest tema radikaal on etüül
Panete wahest imeks, miks ma alkoholi jagude seletamisega nii palju aega olen raisanud Vtuidu ei oleks ma
seda aga teinud, kui mull mitte üks üpris tähtjas otstarbe
meeles ei mõlguks

I I . p ä ä t ii k R.
ZNiningad alkohslisordid.
Ei ole pikka aega sellest kui õpetlased arwasiwad, et
ainult üksainus sort alkoholi on, nimelt see, mis wiina ja
muude tawaliste jookide fees on. Nüüd on aga leitud, et
mitu alkoholisorti on, niis kõik sellesama üleüldise kawa järele kokku on pandud kui wiina alkohol, ainult selle wahega,
et ühel sordil süsiniku ja wesiniku määr selles radikaalis
wähem on, mis nce wesinikuosa asemele tuleb, kui teisel.
Olgu paar näitust.
On üks sort alkoholi, mida puu-ainetest tehakse ja
m e t ü ü l - a l k o h o l i k s nimetatakse
Selle wiinawäe
radikaali kutsutakse nimelt metüüliks ja ta sees on:
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Metüülalkoholis on siis järgmised jaud:

» °'°-*•«{i X SHfc
1 osa wesinilln.
1 osa hapnillu.
Kui wett ja metüülalkoholi üksteisega wõrdleme, on
wõrdlus järgmine:
Metüülalkohol.
2 osa wesiniklu.
1 osa hapnikku.

1 osa metüüli.
I osa wesinillu,
1 osa hapnitku.

Vtetttulalkoholis on üks osa süsinikku ja [foks osa
wesinikku wähem kui etüülalkoholis. Ta on sellepärast ka
kergem.
Kartohwlitest tehakse käimise ja destilleerimise teel ühte
sorti alkoholi, mida toores olekus puskariks (fuusel) ja pul,
täna a m ü ü l a l k o h o l i k s nimetatakse, sest et kartoh^lites
olew jõuujahu (tärklis) ladinakeeli amylum on.
Amüülalkoholi radikaali kutsutakse amüüliks ja see on
järgmistest ainetest toos:
5 osa süsinikku ) ««.«u»,^.«,««,
11 osa wesiniklu І amllttl-iadlkaal.
Amüülalkoholi jaod on järgmised:
1 osa amttüli { s ° l ' M n t « « .
1
l И osa wejlnlilu
1 o]a wesinikku.
1 osa hapuillu.
Wesi ja amüülalkohol üksteisega wõrreldud on:

KmüülMohol.

2
2 o\a wesiniklu.
" " amüüli.
1 osa hapnitlu.
1 os« wesiniklu.
Y
'
1 osa hapn'kku.
Amüülalkoholis on kolm osa enam süsinikku ja fand
osa enam wesinikku kui etüülalkoholis Ta on sellepärast
ka raskem ja tarwitab keema hakkamiseks suuremat soojust.
Tema keema ajamiseks on tawalise õhuraskuse juures 132
graadi sooja tarwis, ning ta ei fllla wees.
Küi metüül- ja etüülalkoholi põlema suudetakse, ei
ilmu põledes mingit suitsu, sest et kõik süsinik õtsa saab.
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Aga metüülalkoholist tuleb suitsu, nii et sääl kohas hoitud
walge portselani pääle tahma ssüsinikku) jätab, sest et kõik
süsinik põledes õtsa ei saa.
Wõiksin näituseks neel muidki alkoholisortisi nimetada,
aga ma soowin ainult lugijale seda tähtsat tõeasja meelde
tuletada, et see alkohol, mis meie tavaliste jookide fees on,
muud ei ole kui üks liige suurest perckouuast, ainus, mida
kogemata niisil joomiseks on hakatud pruukima. Puust destilleeritud alkoholi, metüülalkoholi, mõju. ei ole sugugi nii
kahjulik kui etüülalkoholil ehk kobaraist ja wiljast saadud
alkoholil, kui see puhas on. Aga et moodiks ei ole saanud seda juua, ei ole seda keegi joonud ega ei joo ka wist
edespidigi. Kui kellegile suutäie puhast piiritust pakuksite,
paneks ta fcda wistist wäga pahaks JO arwaks et teda narrida tahate. Aga kui talle suutäie etüülpiiritust annate kas
põletudwiina, rummi ehk porteri näol ja kui fee talle ka niisanla kahjulik on, kiidab ta teid hääks meheks. Nii suur
on konibe wõimus ja mõju inimeste pääle.
Lõppeks pean weel kahte asja nimetama. Kui niin
ehk õlu õhu mõju katte jäetakse, muudab nende alkohol
üheks hapuks, mida keemitfejad äädika-hapuks nimetawad ja
rahwas äädikaks. Muist alkoholifortidest wõib niisama iseäralisi hapust ehk äädikaid saada.
Tawalisest alkoholist wõib ühte õige kerget ja hõlpsasti ärahaurawat ainet teha, mida eetriks nimetatakse.
Ätuist alkoholifortidest saab niisama ka oma eetnt. Mõne

tähtsa omaduse poolest on siis kõik alkoholisordid täitsa üheteise sarnatsed.

c). p ä ä t ü k k .

A c h a soojus.
Ma loodan, et lugijal nüüd wähe õiget ja selget ainut
wiinawäe omadnstest on. Meil tuleb aga weel seda wiinawäe mõju tundma õppida, millega ta inimeste pääle mõjub,
kui ueed ueid jookist joowad kus sees wiinawäge ehk alkoholi on, nii kui põletatud wiina, kadakawiina, rummi, kon•i
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j üti, mõningaid weinifortisi, õlut, porteri, õnnawiina ja
inis nimed kõik neil on, mida meie kõrtsides, trahterites,
õlleköökides ja wiinawabrikutes müüakse.
Ütlen siin ka, et mina neid jookisi enam suhu ci wõta,
ehk seda küll mõningad aastad tagasi teaduse puuduse pärast tegin Ma pean ka tähendama, et ma mitte sellepärast
neid jookisi «aha ei jätnud, et teistele hääd eeskuiu auda,
nagu mitmed auusad ja mõistlikud inimesed teewad. Ei
sugugi; mina ei tahtnud esiotsa koguniste kangeid jookisi
pruukimata jätta. Aga mõne aasta eest tagasi juhtus, et
ma kui arst omaks kohuseks hakkasin pidama selle kohta kindleud teadusi muretseda, kuidas wiinawägi keha pääle mõjub.
J a nüüd jutustan lugijale oma uuriiuise wilja \a ütlen ka
need põhjused, miks ma täitsa karskel« saiu ning häämeelega igat teist soowin karskeks jääma ja kõikide alkoholistc
jookide joomist täiesti kõrwale he'tma, olgu need joogid mis
nimelised tahes ehk pakkugu neid kes tahes.
Hakkasin mõnd katset tegema, et wiinawäe mõjust iniineste ja muude elawate loomade keha pääle teadust saada.
Sain ka siis tähtsate asjade jälgedele, mida esiotsa teadumeestele jutustasin ja mida pärast karskusesõbrad iseäranis
tähele on pannud. Kui mu lugijad neidsamu uurimisi ette
wõtaksiwad, tuleksiwad nad tõesti nendefamadele otsustele.
Minu töö oli mõningate küsimuste pääle wastust anda, mis
köit alkoholi keha pääle mõjumisesse puutusiwad. Kas läheb
keha alkoholi läbi soojemaks wõi külmemaks? Nüidas mojub ta südame pääle, kuidas muude keha liigete pääle? Kas
lähewad musklid (osid) ta läbi tugewamaks wõi nõrgemaks,
tööle kestwamaks wõi wõimetnmats? Knidas mõjub ta inimefe meelte, mõistuse ja tundmise pääle? Hakkasin töösse,
neid küsimusi asjakohaselt korraldades ning kõike seda karwapüülist hoolsust ja neid uurimise abinöuust tarwitades, mida
teadnmehel tarwitada tuleb, et ühe asja kohta selget teädust saada. Esiotsa panin wäga imeks mida leidsin, koguni
nii, et oma leiduste awalduse teiseks karraks jätsin ja uuesti
oma katsete kallale asusin. Hää oli, et nii tegin, sest kuna
mull ikka neel tahtlust meeles mõlkus, oli tüll kõige mõiftlikum omale kahekordselt kindlamaid teadusi nende asjade
kohta muretseda. Minn uuesti ettewõetud uurimiste wili
oli aga ka ikka üti ja seesama.
Esuueue küsimus, mille pääle Vastama pidin, oli see,
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kuidas alkohol keha soojuse paate mõjub. Nüüdsel ajal on
wäga otstarbe kohaseid abinõuusi, mille waral keha soojuse
üle teadust saab. Inimese kehal on peaaegu alati ühesugunc soojus Kõigil pool maailmas, kus inimene elab ja
asub, seisab see muutmata. Jäämere rannal on terrce inimese weri niisama soe kui palawal lõunamaal ekwaatori all.
Aga kumas kliimas tarwitab inimene enam „"õletisaineid"
ehl f »just sünnitawat toitu ning peab ka riideid rohkem
selga panema, et keha külmaks ei pääseks minema
Palawas kliimas ei ole nii palju põletisaineid tarwis süüa ning
peawad ka riided kerged olcwa, et higi kehast hõlpsasti wälja
pääseb hiugama Ter.ie inimese keha soojus on 37 graadi
(5elstus'e foojamõõtja järele.
Kui wiina ehk muid kihutawaid alkoholijookist jo me,
sünnib pea sooja tundmus. Kui inimesi tähele panete, kes
wiina joonud, näete et nende põsed õhkuwad ja punetawad,
nagu oleks neil õige palaw
J a nii ütlewad nad ise olewatki. Ühest wõerastemajast, kus õhtust olin söönud, mõne
sõbraga wälja astudes, raputas üks neist kes lauas pudelit
oli tähendanud, mu kätt ja ütles: „Teie käsi on külm; Teil
on waja suutäis wiina wõtta, et sooja saab!" „Ei sugugi,"
wastasin mina, „minul külma ei ole, aga Teil on liig palaw " „Olete," ütles ta jälle, „kõige õhtu külma wett oonud ja nüüd on hx\t soojenduseks natuke wiina roaja."
võtsin säälsamas paigas foojamõõtja taskust ja nägin et
mu keha soojus tawaline oli ja nii kuidas ta olema peab,
kui inimene täiesti terwe on. Aga kangeid jookisi maitsenud sõbra keha soojust nägime sell silmapilgul ühe ehk poolteist graadi loomulisest soojusemäärast suurema olewat.
Olen katseid tehes alkoholil alati leidnud sellesama
mõju inimese keha pääle olewat. Olen näinud, et sell silmapilgul kui alkoholi teaoaual määral on pruugitud, keha
nähtawalt soojemaks on läinud, aga et pea selle järele ja
soojuse puna ära kaob ja keha loomuline soojus häkiste ühe
ehk poolteist graadi alaneb, ning et kuus ehk seitse tundi
ära kulub, enne kui soojus wähegi kaswama hakkab ja kaks,
wahel kolmgi päewa läheb, enne kui keha oma loomuliku
soojuse tagasi on saanud. Nägin siis et, alkohol esite küll
soojatundmust sünnitas, sellest ommetigi, muud wälja ei tuluud kui meele rusumist ja elutulukcse muhenemist. Nii kuidas inimese pääle, mõjub alkohol ka kõikide alamate loo-
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mahe pääle. Alamate loomade juures on seda katsetega
tõeks tehtud; kui mõjuwal määral alkoholi auti, suriwad
nad sellest sünnitatud külma katte. Kui kahte tuwikest ühte
n'iisi söödetakse ja hoietakse, teisele aga alkoholi autakse ja
teiiele mitte, ning kui neid kahte liudu seesugusel ööl, kus
wesi ära kÜlmeb, lakka pauuakse, siis on teine, kellele muud
ei antud kui tawalist ja loomulist toitu, hommikul ellls, aga
teme, kellele toidu kõrwal ka alkoholi auti, on surnuks külmenud. Juba neistki tõeasjadest, kuhu juurde weel paljugi
muud lisada wõiks, näeb selgesti, et alkoholi läbi keha soojus wüheueb.

к
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10. p ii ii t ii k li.

S ü d a ja musklid alkoholi mõju all.
Tulen uüüd ühe teise asja juurde.

Kuidas mõjub al-

kohol keha jõuu pääle?
Kes alkoholijookisi joob, tuuueb sagedasti onia südant
waljusti tutfuuat. Oleu näidanud, et südame löögid õige
suurel mõõdul kaswawad. Kui ka enam alkoholi ei joodaks, kui kaks uutfi ehk ueli näikesi söögilusika täit, lähenad ommetigi südaiuetuksumise löögid öö päena sees mitu
tllhat rohkemaks Doktor Parkes leidis et kui kaheksa untsi
juuakse, siis süda kahekümuenelja tunni sees 25,000 lööki
rohkem tuksub, kui muidu. Süda tuksub öö päewa sees
umbes 100,000 korda, ja kui kaheksa untsi alkoholi juuakse,
tuksub ta 125,000 korda. Kaswamiuc on siis õige suur.
C ee ülemäärane töö, mis süda teeb, on niisama suur kui
kolmekümne leisika tõstmine maast poole küünra kõrgusele.
Älull ei ole waja pitkemalt seda koormatust seletada, mis
langed joogid südamele pääle panewad.
Olen ka uurinud, kuidas alkohol närwide (säsude) ja
iilusklide (oside) pääle mõjub, mille abil meie keha liigub.
^)iüüdsel ajal on teadumehel hääd abiuõuud, millega mustIide jõudu karwa pääl mõõta wõib. J a nende abinõuadega
olen kindla tõeasja leiduud olewat, et kaugete jookide läbi
musklid alati lõdwemaks lähewad. Kui mees wiina ehk
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nünawägc on joonud, läheb ta kõne narsi segaseks ja korraiumaks. Kui ta ennast kindla katsub näidata, wärisewad
ta huuled wähe, ja Teie imestate, mis ta tüll järgmisel silmapilgul mõtleb kõnelda. Näete ka et ta käte liikumised
ebakindlad on. Saeb wärisewad. Mõne aja pärast, kui ta
ilka edasi joob, on ta juba sammu edan läinud ja sellele
joowastuse astmele jõudnud, kus ta enam kindlaste ega waa>
rumala asjadesse kinni hakata ei jaksa, sest et käsi ikka petab. Ta lällab ja kõneleb meeletumalt; räägib wahel, kuidas teda ilnrnaegu pahandatud ja waewatud niita, lobiseb neid asju wälja, mida ta õigusepärast salajas peaks piinina. Ta ei suuda oma keelt ega liikmeid tallitseda, ja
kui tal mõuost asjast kõaeleda ehk jutustada tükb, joob ta
ühe klaasi teise järele ja loodab sellest meelt ja mõistust saawat. Lõppeks lähewad ta närwid ja musklid üsua nõrgaks;
ta ei suuda liikuda ega kõuelda ja langeb wahest koguni
laua alla. Keha musklid, mida ta walitsema peaks, on
üsna wõimatuks saanud.
Ma panin tähele et mnslid esimesest snntäiest saadik
nõrgemaks hakkatiad minema ja seda mööda kuidas joodik
ühest joonastustastest teise jõuab, itta wõimetumaks lähewad. Kui mees enne tööle minekut ühe klaasi kanget jooki
wõtab, et siis paremine jaksaks midagit tõsta, koormat kanda,
raiuda eht niita j . N. e, stis ekstb ta rängasti. Sest kui
tõemeelega seda asja töötegemise juures tähele panete, näete
suutäie wõtmisest päris selget kahju tulewat. Kõige waiksemgi alkoholimäär sünnitab musklite jõuu n ahenemist. J a
kes joodikut hoolega tähele paneb, kuidas ta wäiksemast
joonastusest ikka suuremasse jõuab, kunni nrnrgutult maas
lameb, näeb, et mnsklite nõrkns seda suuremaks läheb, mida
enam kangeid jookisi maitstakse.
Olen ära näinud kui ruttu ja kindlalt alkohol haigust kaswatab. Qlete laulnud et tüheuurijad päikese ja
kuu warjutamist karwa pääl ette ära teadwad ütelda. Niisama wõiksin mina ka seda teile ette kuulutada, missuguste
muutuste alla keha alkoholi läbi jõuab; sest keha loomulisest terwisest haigusesse langernine sünnib täitsa korralises
järjes, tui alkohol oma kohutawat tegewust tenia kallal näale
hakkab. Selle tõeasja juures olen küstuud: kiitis tasu on
inimesel sellest, et ta ennast nende nluntuste alla annab?
Kas on sellest midagi hääd ehk a b i ' Mikspärast pean ta
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mina oma terwist ta n õimuse alla andma ? Km terwise wäenaliseks minemiseks mõni muu põhjus oleks, katsuksin wa
seda muidugi kdigest jõust parandada. Miks ma siis seda
hädaohtu, mis joowastawate jookide poolt ähn ardab, mikski
ei pea panema? Ja kui ma ära nägin, et mull toua kan
gete jookideta parem terwis ja suurem töö wõim oli, kui
neid pruukides, wõtsiu ma nõuks nende jookide joomist
täitsa niaha katsuda jätta ja hakkasin siis karskckb.

Iii p й ii t s kk.
Aas alkohol polcb bcha, ?
Kui inimese ehk ükskõik missuguse looma kehasse wiinawäge on saanud, jõuab keha õige ruttu u.öucsuguste wäga
tähelepanemise wääriliste muutuste alla. Need muutused on
muidugi wäiksemad ehk suuremad, selle järele kui palju igakord wiinawäge on, aga loomult on need muutused õige
iseäralised. Alkoholijookide mõju ei ole mitte seesugune kui
nende toitude ;a jookide mõju, mis täitsa loomulised on, ja
ma soowin, et lugija seda tõtt pärastpoole meelde tuletaks.
Kui teil nälg ehk janu on ia te siis karastuseks ja kinnituseks loomulist toitu ja jooki pruugita, näituseks piima, siis
saate ka wähe aja pärast oma jõuu kätte. Jõud tuleb õtsekui arusaamata. Kui kellalt ou söödud, ei ihaldata muidugi
enam ja keha jääb sullega rahule, mis saanud. Aga kui
alkoholi jookidega отііа keha „toitma" hakkame, ei »4e neist ei
tõelist rõõmu ega ka mingit kasu. Nad nõrgendawad ainult
närwusi ja kihutawad werd. Meie põsed lähewad punaseks
ja kuumaks, pää hakkab walutama ja meil ou kõigipidi halb.
Selle läbi läheb meel weel kohmetumaks, sest et uälg nii»
sama kangesti kui enne sisekonda närib. Ш läheb lugu,
lui neid kangeid jookisi „parajasti" juuakse; kui neid aga
rohkemal mõõdul kurku kallatakse, on järeldused muidugi
seda pahemad.
Alkoholi mõju keha pääle ei ole sugugi wäike. See
mõju on üsna reeglimbõduline, nii et seda ette wõib rehkendada, kui pruugitud alkoholimäära ja sooja inimese ehk
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elaja raskust üksteisega Võrreldakse ja kui see inimene ehk
elajas pitka aja sees alkoholiga ei ole harjunud. Täielise
joowaõtllse sünnituseks läheb kolmkümment graani wiinawägc
looma raskuse iga naela kohta. Cee inimene siis, kes kan*
gete jookidega ei ole harjunud ja seitse leisikast ehk sadauelikünlnlent naela kaalub, tarwitab purujoobnnks jäämiseks
nelituhat kakssada graani ehk tõisiti ütelda, 17 loodi wõi ka
uiisama palju lusikatäit alkoholi. 3a jääks juba siis „purju",
kui ta kuuendagi osa sellest nimetatud määrast pruugiks ja
oleks juba üsua kangesti joobnud, kui ta aga poole sellest
pruugiks. Alles siis, kui kõik see alkohol tal ksrraga weega
segatult kohus oleks, oleks joowastufe mõõt täis Keegi
mees, kes mu tuttaw ali, jõi hiljuti selle määra alkoholi
põletudwiina näol. Nagu teada, on põletatudwiinas pool
alkoholi, pool wett. Aga mees waefelene jõi ettewaatamatalt
nagu ta oli, rutusti ühe topsi teise järele, kunni üleüldse
kaheksa untsi wiinawäge „hambasse" oli pannud. Poolteist
tundi lames ta üsna märgutumalt, ja kui arst appi ei oleks
saanud, oleks ta tõeste surma oma olnud.
Alkohol, mis wees sulab, tungib õige kiireste keha sisse,
kui ta weega segi kõhusse ou jõudnud. Kui keegi teda nii
kui ta on s. o. palalt katsuks juua, sööks ja põletaks ta
suu ja kõhu ära, mis kohe surma tooks. Sellesama pärast
pannakse alkoholi sekta alati wett ja ka kõige kaugemais jookides on üsna rohkesti wett.
Saja toobi olle fees on wett ühelfakümment ehk üheksakümmentwiis toopi.
Saja toobi tawalise sherriwiina sees on wett feitsekümmentwüs ehk kahetsakümment toopi.
Saja toobi tawalise portwiina sees on wett feitsekümntentwiis ehk kaheksakümmcnt toopi.
Sa'a toobi punase Prantsuse wiina sees on wett kaheksakümmentwiis ehk ühekfakümment toopi.
Saja toobi sampanja sees on kaheksatiunmentkaheksa
ehk ühekfakümment toopi wett.
Kangemates ''aokides on wett wähem.
Sajas toobis nn. „paremas" konjakis on wett wiiskümment ehk wiiskümmentkaks toopi.
Sajas toobis põletatudwiinas on wiiskümmentkaheksa
toopi wett (ehk nii kuidas seäduse poolest ette määratud).
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Saja toobi Inglismaa gin'i fees on tuutzkümment
kunni kuuskümmcntwiis toopi wett
Saja toobi rummi sccs on roiisfuntmerttfafs toopi wett.
Kangeid jookisi pruutides on wiisils wett sekka panna,
ct nad kergemate kobarawiinade sarnatseks saaksiwad, ja harwa
wõib keegi kanget põletudwiina, konjaki, rummi, j . m. juua,
ilma et kolme ehk nelja wõrra wett ligi ei paneks. Mäletan
wäga h^sti, kui esimese korra põletatudwiina maitsesin ühe
aurulaewa sõidu pääl. Ehk sellele küll wett sekka oli pandud, põletas fee nii mu suud ja kurku et ma teda juua ei
tihkanud, waid pudeli juba merde pidin wiskama, kui keegi
meremees seda omale palus ja minn imestuseks õige hääd
„lõuatäied" alla neelas. Awaldasin oma imekspanemist selle
üle, ct ta nii tulist jooki juua wõis. kuulsin aga pea selle
järele, et ta surnud oli. Kes nii kaugele on jõudnud, et ta
k ngeid jookisi paljalt wõib jaua, ilma wett sekka panemata,
selle päewad on loetud. Seda õppisin ülikoolis arstiteadust
studeeridcs tundma ja olen pärast seda mitu korda tõe leidnud olewat.
Alkohol ühes selle weega, mille seas ta on, imeb ennast
õige ruttu ihu sisse. Näitab, nagu jõuaks ta kohe neisse
soontesse, kust weri südamesse woolab. Südamest läheb ta
were seas kopsudesse ja kopsudest, kus weri sissehiugatcs õhku
wastu wõtab \a wäljahiugates söehaput ära saadab, läheb
ta ühes heleda punase werega suurt soont kaudu südamesse.
Alkohol tungib werega musklitesse, ajudesse, selgroosse, närwibesse — lühidalt igasse keha jakku.
Toidud ja joogid, nagu piim, lihaleem, puder, kile,
puuwili, keeduwili ja elajate liha, sinawad <seedin ad) ära ja
saawad seega keha tarwitust' täitmisele kõlblikuks, eunc kni
meresse immitsewad. Aga alkohol imeb ennast otsekohe weresfe ja werega igasse keha osasse.
Were sees on kõike toitu, mis keha tarwitab: munawalget, raswa, soolast, wett j . m. aineid, mis kehale kuidagi
kasulikud on. Küsime: kas kõlbab alkohol „ehitusaineks",
musklite, närwude, luude, liha, ehk muude keha jagude üles
ehitamiseks? J a kas suudab ta wee aset täita?
j;a§ muutu'.' alkohol inimese kehas, ehk nagu ööldakse,
kas põleb ta ära? C ellest, mis wastuse me selle küsimuse
pääle saame, selgub, kas alkohol kehale toiduls on ehk ci.
Kas põleb siis alkohol?
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Rasw põleb kehas ära ja foojeubab seda. Tärklis
ijõujahu) ja suhkur pSlewad kehas ja soojendawad seda.
Kas wõib alkohol niisama põleda kui need ained? Alkohol on
mõnest küljest nende ainete sarnane ferne sees on neidsamu
algaineid : süsinikku, wcsinikku ja hapnikku. Wäljaspool keha
põleb ta süüdates nagu õli. Piirituselamp põleb. Kui ta
ka keha sees põleb, siis on ta keha soojuse ülespidam'se juures abiks ja tuleb teda toidnaineks pidada. Kui ta ka just
tubli toit ei ole, siis on ta ehk ommeti natukenegi sedamööda.
Ta teeb enam paha, kui see pisut hääd tähendab, mis temast
toiduna oleks olewat. Wõõriti oleks teda toiduna tarmitada,
kui muid toiduaiueid on, mis rohkem soojust süunitawad,
päälcgi hinna poolest odawamad ja kõigipidi paremad on.
Aga kui ta soojust sünnitab, on ta toit, olgu see siis hää
ehk paha.
Waatame siis kas on selle kohta tõdestusi; et alkohol
tõesti kehale toiduks on Kas põleb ta kehas ja kas sünnitab ta tõesti soozust?
Alkoholijookisi juues Ntlewad inimesed sooja tunduat.
Eörmedeni ja warwasttni tuntakse soojust noolawat. Jah,
^vististe" ta soojendab, kiidawad need kes seda tnnnud. Mina
ei pane imeks, et nad nii ütlernad. Niisama ütlesiu ka minagi nwni aeg tagasi, kui ma weel asjalugu ei tunnud.
•Diuid tõdestusi alkoholi sooja sünnituseks ei ole kui
tllndmns; ja kui asja üle mähe järelemõtletc, näete et see
tõdcotns midagi ei maksa. Ei ole isegi selle kohta tõdesti si,
et ta seda soojust мів enne keha sees on, koos ja alal hoiaks.
Kui sinepitaignat ihn pääle panen, läheb see koht pea punetaina ja palamaks Ліиі pesemise anumasse istud, kus sin.pi
segane mesi, läheb kogn keha pind niisama punetama ja õhrtama. Aga see ei tõenda sugugi, et sinep keha soojust ülemal peaks.
On neel teine kohane näitus, niis wistist igale põhj:maa elanikule tuttam on. Kui poisikesed talwel lumesõda
hakkamad pidama ja käsi ala lnme sees hoiawad, on käed
esite külmad ja kohmetanud, aga las' hakkamad pallid leudama, küll siis käed punetama ja õhkuma lähemad, et põletab ja pistab nagu torgitaks nõeltega
Aga kindel asi on
et see soe mitte sellest ei ole titlnno, et keha sees nwni põleio
aine soojust oleks suurendanud.
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On weelgi üts näitus, mida me nahest igaüks ise näha
ja tnnda oleme saanud.
Kui koolitütarlaps oma õpetajale tuki sisust on osanud
aru anda ja tema küsimiste pääle hästi wastanud, kiidab
õpetaja teda. Kui see kiitus ettetadmltta tuleb, lööb tütarlapse põskedesse hele puna. Põsed ja kõrwade ümbrus halkamad õhkuma Tütarlaps tunneb, et tal sell silmapilgul
palan am on. Vlikspärast? Ei sugugi sellepärast et ta midagi söönud ehk joouud oleks, mis kehas ümber käib, sääl
ära põleb ja soojust sünnitab! Sell põhjusel tõesti mitte!
Neis nimetatud luhtumistes tuli sooja tuudmus sellest,
et were tawalifes ringjooksus mingisugune muutus oli sündiuud. Punetawate ja õhkuwate kehaosade sisse oli sell silmapilgul enam nerd jooksnud kni muidu. Mida rohkem
werd kätes ehk põskedes on, seda punasemad on nad ja seda
palawamad. Kui õige peenikese soojamõõtjaga katseid teeks,
näeks et need keha osad, kus puna on, soojemad on kui need,
kus puna ei ole. J a inimene ise tunneb neid soojemad olewat, sest et õige peenikesed ja soojale ning külmale iseärauic,
tundlikud uärwid teaduse sellest ajudesse wiiwad
Õtse sellsamal wiisil äratab minu arwates alkohol kogu
lehas sooja tundmust, koguni põletust „sõrmedes ja warwasteski." Mitte alkoholil üksi ei ole see omadus, et ta were
keha pinnale ajab ja puna ning õhkumist sünnitab, ilma et
soojusemäära tõstaks Oti mõningaid kemikalisi aineid, millel
seesama oiuadus on ja mis, kui me neid sisse sööksime, jooksime ehk hingaksime, neidsamu nähtust sünnitaksiwad. Mill
wiisil seda tuleb ar ata ja mõista, sellest kõnelen teises
päätükis.

12. р ii ä t ii k k.

Alkoholi mõju keha pääle
lubasin felet'da, kuidas alkohol keha pinnal puna ja
põletust sünnitab. Olen juba jutustanud, et see puna ja
põletas mõnel wiisil sünnib: kui sinepit ihu pääle pannakse
kui käsi natukese aega lumes peetakse, ja ta meeleliigutu-
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sest. Jutus tan weel ühe näituse. Kui walget ja puhast
kustutuspllbent wnnawäesfe kastate, käenarrele palja ihu
pääle panete ning riidega päält kinni kätate, et wiiuawägi
õhusse ei pääse aurama, ning selle alkoholisse kastetud paberi mõne minuti ühe koha pääl olla lasete, siis sünnib kibe
põletaw ja pistja tuudmus, ning kui paberi ära wiskate, on
selle koha pääle, kus paber seisis, tumepunane plekk ilmunud,
mis natuke aega seisab ja siis walgeks niuutub. Alkohol
on siin punetust ja palamust sünnitanud, — niisama kui
sinep, lumi ehk meeleliigutus, millest eesolewas päätükis
kõnelesin.
Kui inimene nii palju alkoholijookiu* aM neelab, et
sooja wõi koguni „rõõmu" ja „lõbu" tuudmus tekkib, ilmub õtse samasugune nähtus kui ülewalnimetatud.
Kõhu
seinad lähewad punaseks, — ning sooja ongi tunda
Arwamata hulk inimesi on nii meeletumad et soojasaamise lootusel alkoholijootisi joowad ka siiski weel ikka edasi joowad
kui nad ju küll saanud, kunni kõhu seinad, mis niisama õrnad ja neistsamust ainetest tehtud on kui huuled, alaliselt punaseks lööwad, haawu saanad ja rikki lähewad, nii et ialgi
enam ei parane. Kui näeksite ühte inimest iga päew al«
koholi oma ihu pääle panewat, ikka ühe koha pääle, kunni
see punaseks, araks ja werislihale läheks, siis peaksite seda
meest muidugi täitsa meeletumaks. Aga saiad, tuhaudn
inimesed käiwad sell wiisil oma kõhuga ümber, selle tänuks
et see neile toitu seedib, mis ihu jõudu ülewal peab.
Kui ühe salga mehi lauas näete istuwat ja kaugeid
jookisi joowat, panete tähele et nende kõne kõwemaks lüheb
ja kogu nende olek lärmitsewaks ülemeeliseks. Kui nenbc
uägu ja käsi waatate, näete nende karwa niisama muutunud olewat. Need on punasemad kui enne ja ka palawamad. Nende keha pind on iseenesest sellessamas olekus, kui
see käewarre koht, kus fee alkoholisse kastetud kustutuspaberi tükikene oli olnud.
Kui ueidsamu mehi natukese aja pärast näeksite, leialsite nende juurest suurt muutust. Nad oleksiwad kahwatanud, ueil oleks külni, sllurem külm kui siis, kui nad sugugi
ei oleksiwad joonud.
Aga see mis te näete on koguni wähe selle kõrwal,
mis siis nähtaks, kui nende inimeste kehad täitsa, seest- kui
wäljastpidi, silma ees oleksiwad, tfui silmi waataks oleksi-

м road noch nii sania punased kui pSfeb, ja otfe lõige õrnemad
ja Helkamad silma jäed, nii kui näituseks wõrgunahk ehk
närwi nahk, mis walgusekiiri naota wõtab, oleksiwad põletika wiisi äritatud. Niisama oleksiwad ka ajud, waimlise tüü
tähtsam wahenõuu, punased, põletiku sarnatses olekus. Seljaüdi, mis ajude jätk on seljaluu sees ja niisama kui ajud
säsustiku ehk närwitonna keskpaik on, oleks punane ja põletikus. Kopsud oleksiwad punased \a põletiku ärrituses.
Kurk, koht sooled, maks, põrn, neerud, kõik oleksiwad alkoholi esimesel mõjumisel, joowastuse hakatuses, werd täis
ja ärritatud. Pärast, selle järele, oleks neis liig wähe werd
ja wähem soojust kui kehal loomulikus olekus olema peab.
Ühe korra elu sees oli mull wõimalik ühe mehe ajufib näha, keda siis surnuks oli löödud, kui ta alkoholikihwtituse esimesel astel oli. Nced oliwad täitsa punased, ehk
ajud loomulikult küll pea nii walged on kui piimakoor. Nad
oliwad punase sammrti karwa ja sooned werest paisunud.

Ei ole ime, et seesugusel lool nagu ülewal nimetasin,
keha soojem tundub olewat ja sõrmed ja warbabki pakitseniad. On tõesti seesugune tundmine nagu ofefB tuld kehas,
aga see tuli ei ole toidu ehk joogi pitkaliast põlemisest kehas
sündinud. Kni asi nii oleks, kestaks see mõju kauem >a
oleks oma järelduste poolest koguni teistsugune. Katsun asja
mõne sõnaga rohkem seletada.
Need lööksooned (arteriacl), mida mööda weri südamest
igasse keha osasse jookseb neid toites ja elatades, lähewad
südamest kaugemale minnes puu wiisi haraliseks ja õige peenikesteks soonekestels ning lasenad were teiste soonte, lasksoonte, ( епесіе) läbi jälle südamesse tagasi.
Neis karwasoonekestes, nagu neid imewäitseid, paljale
silinale uägemataid weresooni nimetatakse, woolauad were
sees need toiduained, mida kõik kehaosad elus ja korras seismiseks tarwitawad. Nendesamade hinssoonekeste kaudu saanad ka kõik need ained ära saadetud, mida keha jnba ära
on tarwitanud. Karwasoonekestes ühendab ennast õhk ehk
õigemine õhu eluaine, n. n. hapnik, mis kopsudest were s«kka
tuleb, keha põletisainetega, — ja need on siis otsekui ahjud,
kus keha soojendaw tuli aegamööda põleb.
Terwise ülewalpidamiseks neis keha osades, mille otstarbe on terwist kogu kehas ülewal pidada, on tähtjas, et kõik
umbes niisama karioa pääl korras on kui kell, mis aja
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woolu näitad. Keha clulätc 011 tuksuw süda, ilma milleta
ta niisama urn Ije läbi saaks kui kell ilma weedrita, ning selle
töö ja toilnetttse ou loodus ka imeuaärt hoolikalt ja peenelt
ära seadnud.
Need nimetatud kara sooued oma painduwate seinadega
teewad enuast lahti et weri edasi wõib woolata ja tõmbawad jälle kokka kui weri läinud on, et südamest neisse woolaw weri puhas seisaks. Aga sellest ei ole weel kull! Selle
juures on ireel tingimata tarwis et sooned nii ehitatud on,
et nende kaudu enam ega wähem werd ei woola, kui iga
kord m\a.
Üks terane loodusuurija Toomas Watson on
arwanud, et weerejooksuga lugu pea niisama on kui walgnstuse gaasiga. Putke sees olew gaas tükib ühtelugu wäljast meie tuppa, aga ta ei pääse enne kui haanist keerame
ja gaasi põlema süütame.
Keha sees on werejooksu poolest pea samasuguue kord
walitsemas, ainult selle wähega, et werejooks mitte meie
tahtmise wõimu all ei seisa. Südames on werd alati tagawaras, õtse nii kui putke sees gaasi. Need peened sooued wõtawad were wasta, tarwitnse järele enam ehk wähem,
otsekui oleks ilmlugematad, omast jõuust lahti ja kinni minewad haanid olemas, mille toimetusest me nii kana midagi
ei tea, kui meil terwis käes ja kõik oma loomnlist käikn läheb.
Süda ja sooned on mnstlide sarnatsed liikmed, mis
laiale wõiwad minna ja kokln tõmmata. Nende tööd ja
toimetust korraldawad need n arw id ehk säfnd, mille harno
sisekonna ja soonte sisse laiale lähewad ja mida ühise niniega toitmise- ehk kaswu-säsustikuks nimetatakse, selle toimetuse pärast, mis neil keha toitmise juures on.
On nimelt kahte seltsi närwnsi ehk säsusi. Ühede töö
on mnsklisi juhtida ja neid meie tahtmise järele liikuma
panna. Neid musklist ehk osisi nimetame wabalt liikuwateks,
käewarte jalasäärte musklid on niisngused. Teised närwud
juhinad neid musklist mis tahtmise kasu all ei ole, aga ommetigi tööd teewad, ja mida wabatahtmata ehk ise töötawaiks muskliteks nimetame. Süda on seesugune muskel;
niisama on ka need musklid, mis kõhus toidu feedmise juures abiks on, isetöötawad musklid. Ka suured weresooned,
mida mööda weri südamest kehasse woolab ja need n. N.
karwsoonekesed, mille tähtsast toimetnsest juba oleme kõnelenud, on isttöölatawad musklid.

Pangem ühe silmapilgu tähele kui targabti keha kokku
on seatud. Nende tööde toinietamiseks mi« paremine meie
soowide ja waba tahtmise alla jünn^wad, on meil tarwilised
riistad. On aga jälle feesugnfeid toimetusi, mis meie hingcs pidamise pärast tehtud peawad saama, s. llest hoolimata
kas me seda tahame ehk ei, kas magame ehk walwame, selle
pääle mõtleme ehk ei, ning on ka sekski jälle tarwilised riistad olemas. Süda, somed peauad tööd tegema i!ma meie
teadmata, ja nad teewad seda. Hää, et asi nii on. Kui
see nii ei oleks, siis ei julgcksiwad neiud eg" peiud tõesti mitte
naljatama hakata, sest keskel rõõmsat naeru unustaksinad nad
wahest südant ja weresooni tiksuda käskimast, nii et minestanult maha langeksiwad ehk koguni ära fureksiuad.
Ilina meie tahtmist küsimata tuksub süda ja -ookseb
weri soontes, tnngib kõigile poole, toidab ja ehitab ludest,
sigitab soojust ja jagab seda kuhu waja. Kui seda omapiiralist tööd ei eksitata, käib köit ühetasa ja hästi. Kui
iga teha osa nii palju werd saab kui ta tarwitab, siis on
kõik nii kui ta olema peab: soojust on küllalt, tal on oma
loomulik ja õige wärw ning paras je.gu toitu. Aga kui
werd liiga palju tuleb et palawast tunda, wärw muutub
punasemaks kui muidu ja toitmine ei lähe oma ühetasast
käiku. Kui werd liiga nähe on, siis on asjad niisama
wastuoksa: soojust on nii nähe et külma tnnda, kohutaw
kahwatus tuleb puna astmele ja toit seedib õige pitkamisi
Kui inimese palge niinajoomisest punane on, siis on ta eelnimetatud olekus. J a teises ehk järgmises olekus on ta, koi
palged palju wiinajoomise järele kahwatanud ja ku mad ou.
UH alkoholi omadus on nimelt fee, et ta meie fäfue=
tiku ehk närwikonna nõrgaks teeb, niihästi selle mis tahtmise wõimu all on, kui selle, mis tahtmise all ei o l . Kes
joobnut meest on näinud, teab et ta ise enese üle ei walitse
Ta ei suuda "ma liikmeid käskida, nii et need käiwad !ui.
das juhtub. 3a komberdab ja ta käed wärisenad. Aga
ammu enne kui tahtmise järele liikuwad musklid lõdwaks lähewad, jääwad isctöötajad musklid nõrgaks; n.ude töö läheb siis juba seegi, kui põsed a muud keha osad punetama
hakkawad. Süda, niisama taltfimata kui tYu, mille tilgutis
lühemaks tehtud, saadab rohkctzti werd karnsoonekeõtesse
mis ülemäära täidetud saawad ,a üleSpaisuwad.
Sooja
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tundmus on selle loomulik tagajärg; keha pind läheb palanaks ja hakkab punetama.
Näete nüüd, et mis soojaks näitas minewat, fee tõepoolest aga ära jahtus. Kui palju werd keha pi"«a alla
tuleb, rööwib õhk, iseäranis talwe külmaga, talt soojuse ära,
nii et ta südamesse tagasi wool.rtes hulga külmem ou kui
fäält wäljaminnes oli. Alkoholist sünnitatud muutuse teisel astel tuksub süda juba nõrgemini, keha üleü dine soojusemäär on wäiksem ega pole selle pind ainult külm naid
ühtlasi ka kahvatanud. Hulgal ajal ei fi.a ta oma loomulikku soojust kätte.
Alkohol jahutab siis keha aegamööda ära ja sellepärast ka joomine külma ilmaga nii hädaohtlik on.
Kui alkoholi mõjudest tähelepanem?, säält saadik kus
teda aga selle wõrra on pruugitud et põsed esiti palamaks
a wühe pärast külmaks lähemad, künni sinna maüe, tas
suur hulk alkoholijookisi korraga ehk wäiksed määrad tihti
üksteise järele on joodud, wõime nelja astme mahel mahet teha:
1. Esimene aste on see, kus isetöötamad nrnsklid ja
narmid nõrgaks lähemad, nii et werejooks korratumaks saab;
!us meri piirita ja wabalt igasse kehaosasse tungib, et need
täidetud saamad; kus keha fooius tähtsalt näitab kasmawat,
süda langemine tuksuma hakkab, hingamine rutulisemaks laheb ja meel üles saab kihutatud.
2. Teine aste tuleb siis esimese järele, kui ikka edasi
juuakse. Siis lähemad ka needki musklid mis tahtmise mõju
all seisamad, lõdwemaks Meel saab ikka enam erutatud ja
ja niõtteküik läheb ikka korratumaks Süda töötab meel agaralt, aga mitte enam nii võimsalt kui esimisel astel Keha
on meel natnke liig soe, aga soojus on wähenemas. Põskede õhkum puna on tumedamaks muutuuud.
3 5lui fellc kihwtife joogi maitsemist itU meel edasi
aetakse, muutub keha olek tähtsalt. Tahtmise alused musklid on koguni lõdwad ja tuimad. Keha on külmaks läinud
ja nägu kahmatanud ehk tinakarwa hall. Südame töö on
nõrk, Hinganine on raske, korisem ja korratu. Liikmed
mabisewad ja käik on ebakindel ehk ka koguni wöimatu.
Äteel on kas metslik ja ntöllaw ehk täitsa nmbarusutud ja
ürawäsinud. Terwe mgistu« on kadunud.

4. Neljandal ehl wiimasel astel on musklid ja närmid pea kõik oma wõimu kaotanud Keha lamab tundmusela maas; ta pind on kahwa ehk tumedakarwaline. Soojus
on kolm, neli, ka wiiski graadi alanenud. Liikmetes on
wahel krambid. Silmad on liikumata, Ei mingist muust
märgist ei ole uäha, et elu weel sees, kui ainult sellest, et
süda weel kergesti tuksub ja et ta neel hingab, kui ka nõrgalt, nii palju aga et elu säde ei kustu. Eeesuguue on
neljandal astel olew joobnud inimene. Kui ta selles hirmsa« olekus weel oma kihwtiklaasi huultele jaksaks tõsta, tuleks wiies aste, ja fee oleks s u r m .
Kõikide nende muutuste ajal wahetab näo- ja tegumood tähelepanemisewääriliselt ja tuletab ennem mõistmata
elukast kui inimest meelde. Kui mees iseennast niiwiisi näha
wõiks, kui teised teda, wihastaks ta hirmsasti iseenese üle,
ja kui naine ennast ise seesuguses langenud olekus näeks,
põlgaks ta ennast ja tüüneks läilnst oma eest. Pääle selle
on inimene joobnud olekus enam ehk wähem meelest ära ja
wõib omas hulluses niisama suurt kahju oma ligimittele
kui iseenesele teha.
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Kohe, kui kõige wäiksemgi alkoholist sünnitatud mõjudus kehas tunda on, kaotawad need sooned, mis werd läbi
kõige keha saadawad, mingil määral oma wõimu — kokku
tõmmata ja laiemale minna — ära, nii et nad werega pingul täidetud saawad. Põsed, ajud, kopsud j . m. lähewad
punetama. Hingamine läheb rutulisemaks ja süda tnksnb
langemine.

Wõiksin paljugi jutustada, missugust järeldusi suuremad alkoholimäärad, mida „parajadki" joodikud paljuks ei
põlga, süllnitawad, aga seekord ei taha ma muust kõneleda,
kui sellest kõige wäiksemast määrast, mida üleüldse „hääks"
ja „parajaks" peetakse. Koik, kes kangete jookide parajamõõdulise joomise eest seisawad ja seda kiidawad, keelawad
enainat joonust, tui „parajas" on, mida nad umbes nii
määrawad et kolm phk neli klaasi õlut ehk pool toopi wõi
pudel Prantsuse wiina ehk kolm, neli klaasi port- ehk sherriwiina wõi la klaas põletudwiina ehk konjaki iga päew sünnib juua. Parajad joojad arwawad et nii palju alkoholijookisi ikka peab jooma, et selle eesolewas päätülis nimetatud „esimese aste" kätte saab. Enam nad ei taha. Nad
tunnistawad, et tui enam juuakse, järeldused pahad on.
Aga sellest wäiksest were soojeudusest, sellest natukesest „meeleülendusest" ei taha nad lahkuda.
5

— so —
Siin ep' fee leerdküsimus on! Keegi terwe mõistusega mees ega imme, kes pisutki asjast teab, ei ütle rohkemat alkoholijookide joomist hää olewat kui seda mis esimesel astel juuakse. Teisele astele jõudes lähewad tal ju mõtted segamine, ta kõneleb ärritatult ja kokutates ning lobiseb
tilhje asju, mida kuulda ei tihka. Seesuguse „meeleülendllse"
eest ommeti keegi ei seisa.
Kui mees ehk naine kangeid jookisi jooma hakkab, annab ta ennast ikka ja alati sellele teele, mis kergesti läbi
nende nelja aste wiib, mida me tunneme. Esimest ninietatakse natukeseks were soojenduseks ja parajaks meele ülendamiseks. Teisel astel saab meel eruiatud ja ka „ülendatud",
aga seesugusel wiisil, et tuudmuslik inimene selle üle pahandab. Kolmandal astel on meele ülendus meele segaduseks
muutunud ja neljandal astel, kus tee lõpul ollakse, ei ole
meele tuhkagi, sest et „mstmees" täitsa märgutumalt ja tuimalt lanieb.
Ütlen weel kord: kes alkoholijootisi pruukima hakkab,
kõnnib juba selle tee pääl. Küsimus on siis see: kas peab
»lii hädaohtlisele teele astutania І Kas on hää, seda esimest
sammu sell teel astuda? Koit ütlewad: „Teist, kolmaudat
ja neljandat ärgu astugu keegi." Aga mõned ütlewad: Ela
iga päew õnnelikult, käi ainult üksainus neljandik sell teel,
see on kehale hääks harjutuseks, see kergitab su südant, ergustab meelt, soojcudab werd, edendab toiduscedmist. Targad mehed on kõigil aegadel ühe korra päewas esimese weerandi alkoholijookide maanteel ära käinud."
See kõne ou meelitaw, aga ma hoiatan igaühte selle
järele tegemast ja sellele ntaauteele minemast. See on wana
kurja maantee! See on üks tema kawalanlaist wõrgutus nõuudest. See ou lai, otsekohene ja taseme tee, lõbusatest reisijatest pole puudll, ega ka rõõmust ja lustist. Aga mitte
tolliwäärt ei ole sa kaitstud, mitte karwawäärt ei wõi sa
julge olla. On sellepärast küll kõige parem koguni sellele
teele minemata jätta.
Igaühele, kellel hää terwis ja kes kangeid jookisi joob,
tahaksin ütelda: Kui teil tõesti nii hää terwis on et paremat soowida ei wõi ja tõbed teisse hõlpsasti ei hakka,
tui sagedasti lageda taewa all ja waba õhu fees töös olete
ja teil seesugust tööd ei ole, kus juure suurt tähelepanemist ja hoolsust waja, kui mnre ega knrbtus teie meelt ei

rõhu, kui teil öösel rahu ja une puudust ei ole, kui hästi
riides olete ega kange külma ehk kuuma mõjuduse all ei seisa,
kui teie söögi-isu hää on ja teil wõimalik rohkesti tublit
toitu saada, — kui teil kõik need hääd tingimised on, siis
wõite parajal wiisil wiina, õlut ehk põletud wiina pruukida.
Siis olete tugew küllalt, et ilma fnurema kahjuta seda
wälja wõite pidada. Aga kõik need hääd tingimised peawad teil siis olema. Kui ütski neist puudub, tui teie näit.
palju tnas ühe paiga pääl peate istuma, ehk kui Teie meelt
ehk keha mõni wäike haigus piinab, siis on sellest wähesestki
alkoholist paha ja Teie heidate sellegi kõrwale, kui tark olete.
Mil meel ihkaks neile, kellel wara ja himu seesuguse
toreduse pääle on, ütelda: mõtelge alati, et see ainult toredus on. Kõige kindlama sõnaga kinnitan ma: ialgi ei ole
see tarwiline; ja tõesti tõsi on fee, et terwis tnblim on,
ja üleüldse paremine läbi saab, kui kõige wähematki alkoholi
ei pruugita. Teile noortele meestele, ütlen tõega, ärge õppige seda pruukimist ialgi, ärge puutuge sellesse petlisesse
kihwtisse, mida kangeteks jookideks niinetatakse. Teil ei ole
siis tarwis neid taga ihaldada ega teada kui raske neist lahkuda on, nagu siis, kui korra nendega harjunud olete.
Liialifed kombed on alati hädaohtlikud. Vtis iseenesest
üsna ilmaaegne asi on, saab warsi tarnnliscks kui sellega
wähe harjub; wiimaks saab ta tingimataks tarwituseks ja
teeb inimese oma orjaks. Priiskaja annab ka teistele halba
eesmärki ja saadab mitu ligimest langema.
On neid, kes seda kõnet pahast ecsnurrgist muidu tühjaks jutuks peawad. Kui mõned nõdrad inimesed nende eesmärgi järele teewad, kes parajal wiisil kangeid joökisi joowad, ja siis hukka lähewad, mingu pääle. See on nende
oma asi. Kes eesmärki andsiwad, on siiüta. Kui joomise
sellepärast ära peab heitma, et teisi joomisest päästa, ehk heidetagu siis ka kuub kerjaja pääle, et teda külma katte suremast kaitseda.
Nii ütleb mõni. Aga katsume asja sügawamalt läbi:
Eunemuiste ütles üks inimesesoo targemaist meestest:
„Ärge eksige; Jumal ei anna ennast pilgata. Mis te' ial
külwate, seda te ka lõikate." Mida siis sündsa maa pääle
külwetakse, olgu see ka ka kõige wähemgi seeme, see kannab
wilja. Kui näit. paha külwate, lõikate te ise ja teie järel-
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tulijad pahad Sellest ci paase kuhugi. Seesugune on loodllse seadus.
Kui inimene siis ise oma tahtmisega liialisele kombele
ou harinenud, on ta keha teistsuguseks muutunud, kui see
loomulikult on ; ja seda wastuloomulist eluwiisi peab ta siis
wägisi ikka edasi pidama. Parajal wiisil jooja külmab oma
teha sisse paha seemet ja selle kindel tagajärg on paha lõifuo.
Tema sees härkab õige pea isu, ja isust kaswab aegamööda
wastuseismata himu, mida wahest ka kõige kindlama tahtmisega enam tallitscda ci jaksa. Waadake siis ette. Kui oma
ettewõtet unustate ja pisut aga jooma hakate, wõite peagi
arnsaamata luiisil himu itke alla sattuda. Seda teed mööda
on mõnigi tubli mees kadu?uisele sammunud.
Kuidas teame meie, et meil jõudu kullalt ou harta wale isule wnstu seista ja seda himuks kaswainast keelata?
Ei ole ju ommeti keegi muul wiisil joomise sisse laugenud,
kui et ta wahega pääle hakkas, millest esite isu härkas ja pärast taltsimata himu kaswas. Annan noortele meestele nõuu,
magusalt ja kindlalt ettewaadata, et seda isu ei kaswatalo,
sest isu wõib hõlpsasti kaugemale awatelcda, uil et wiimaks
tagasipöörmine wõimata.
Oma hoiatllsele lisan mõned tõeasjad ja nähtused meil
juurde. Olgu ka nii, et mõned inimesed kellel õige hää terwis on ja kes õige hääs põlwes elawad, wahest ilma nähtawa kahjuta kangeid jookisi wõiwnd juua ja süül juures parajust pidada. Aga siin juures on üks tähtjas asi meelde
tuletada. Parajad joodikud ei ela nii kaua kui need kes
täitsa karsked on. Wõiksin Teile mõne kinuitusseltsi aruande, ühekse aastase tegewuse kohta, ette näidata. Kinnitatud liikmed on kahes osakonnas, ühes parajad jooditud, teises karsked. Parajasti joojate osakonnas arwati nimetatnd
ajal 2,002 hinge suuremat ja surigi sääl peaaegu niipalju,
nimelt 1,977 hinge. Karskede osakonnas arwati l i l l ) hinge
surewat, aga ei surnud enam kui 8ul hinge hinge ehk 303
wähem kui arwati.
Me, need on tõeste sündinud asjad.
Kui keegi inimene kahekümne aasta manuselt joodikuks
saab, ei ole tal rohkemat enam elada kui wiisteistkümment
ja pool aastat, kuna ta aga ilma joomata weel nelikümmetneli aastat elaks. Kui inimene kolmekümne aasta wa-
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nnselt joodikuks saab, ei ole tal rohkemat enam elada kui
kolmteistkünuueut aastat, kuna ta selle wasta joomata meel
kolmkümmend kuus aastat elaks.
Joowastawate jookide müüjate ehk tõltsimeeste fcao
on suremine nii rohke, et neid selle aja sees sadakolmkümmend kaheksa sureb, kui urnid rahwaliikmeid sseitsmeskümnes
unlus ammetis) läbikaudu ainult sada sureb.
Neist üheksasajast hingest, kes Aiidleser'is sell aastal,
kui Dr. Lankester sääl selle kohta esimees oli, kus seesuguseid
asju uuritakse, äkilist surma suriwad, leiti nelisadawiiskttniment ehk just pool ühel ehk teisel wiisil kaugete jookide läbi
ära surnud olewat.
Dr. Norrnumn Kerr ja Dr. Mortou on rehkendanud,
et Inglismaal iga aasta kangete jookide pärast läbitaudn
39,287 inimest ära sureb, millest need joogid otseteel 14,700
ja muude põhjuste teel 24,527 tapawad.
Reed ja sarnatsed tõeasjad kihutawad igaühte karskuse
eest seisma ja neid, kes seda petist ja läilat kihwti weel ei
ole maitsenud, hoiatama, et seda ialgi maitsema, ei hakaksiwad. Ihaldust ja isu, mis korra maad on wõtnud, on
wäga raske jälle waigistada ja juurtega wälja kiskuda, ning
alkoholi joogid kaswatawad ilma teadmata seesugust himu
ja wastuseismata, orjaks tegewat kirge, mille eest igal noorelmehel kui neiul iseäranis elu teele minnes tuleb hoida
ja waruba.
Olen palju neid leidnud, k«, kaugete jookide joomise
kombe kõrwale oliwad heitnud, ja ikka näinud et nad selle
läbi ainult kasu on saanud. Aga ühtegi ei ole lüa leiduud, kes ei oleks tnnnistanud, et see kõrwalheitmiue raske
ou, ühtegi, kes ueid õnneliseks ei oleks kiitnud, kes neid jookisi ial sugugi maitsenud ei ole ega ega siis ka lea kui raske
.ueist lahkuda. Minu nõuu on siis: ärge maitske kaugeid
ookisi, mis ärarääkimata hädadesse ja ohtudesse wautawad.
2. p a a t ü h k.

Zoomise a l g u s .
Olen juba nii palju kangete jookide
jumifeft kõnelenud, et meil sellest asjast ju
wõiks. Ometi ou weel waja tähtsamaid
tuletada ja neid lähemalt tähelepannu kui

keha pääle mowähe teadust ollu
tõeõpetusi meelde
senini.
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Ülitähtjas nähtus, mille tõsidust enam keegi tühjaks teha
ei wõi, on see, et alkohol teha soojust mahendab. Alkohol
ei sünnita siis sugugi seda elu ülespidamiseks hädasti taxwis olewat tuld, nagu üleüldiselt on arwatud, ega
kaitse ta keha külmaks minemise eest, nagu need arwawad,
kes „külwa pärast" suutäie wõtawad. Õtse wastupidi: alkohol jn külw on truud seltsimehed ja hääd sõbrad. Seda
tõendawad ka need, kes Jäämere randadel on elanud ja reisiuud ehk üleüldse neis paikades maakera pääl, kus inimene
lume ja jääga peab wõitlema. Paraja alkoholi määra läbi
kaotab keha ühe osa omast soojusest ja langeb rohkem külma
mõjuduse alla.
Et üsna kindel on, et alkohol südame tivrnmm tuksuma paneb kui muidu, on minu teäda ka selge, et, kui alkoholi ikka pääle joodetakse ja selle surnrnw mõju edasi
kestab, süda aegamööda haigeks peab jääma ja kardetawate
muutuste alla langeina. Sellest tuleb wiimaks muidugi wälja,
et süda lõppeks koguni tuksumast seisma jääb, kui koormatus
liiaks läheb. Loomulik on ka, et kui südant ülemäära koormatakse, sellest kogu Ы)ак kahju sünnib. Kui wcrejooks
korratumaks läheb, edendab sce kardetawal kombel üleüldist
halbdust kehas. Kui süda nõrgaks läheb, läheb kogu keha
uõrgaks.
Kui uüüd teante, et see, mida meele ergntuseks ehk
were kihutuseks uinletatakse, iseenesest muud ei ole kui ühe
meie keha tähtsama masiuawärgi nõrgendamine ja lõdwendamine, näeme tui snures eksituses inimesed üleüldse alkoholi
„terwise" mõju poolest on ja saame ka selgesti aru mikspärast — nagu igaüks ise tundma on saanud — iga kirest
sündinud kihutuse järele meele rõhutus ja wäsimus täib.
Teame siis, mis alkoholisse puutub, et ta silmapilklist
weele ergustust keha jõudude kulu pääl sünnitab, ja et suures eksituses ollakse kui arwatakse kaugeid jookisi keha kärrnuse ja terwise alalhoidmiseks tarwis olewat.
Mõningad ütlewad, et kanged joogid wäsimust kaota- wat ja söögi-isu suureudawat. Ei wõi salata, et inimese
elus seesuguseid kordi on, kus süda raske ja weri keha fees
pitkamisi woolab. Siis näitab nii, nagu kaotaks alkohol
wäsimuse ära. Süda läheb kergemaks, weri jookseb rutemine soontes ja toit seedib hõlpsamini, nii et tõesti näitab,
nagu olek? alkoholist sell silmapilgul abi. Siis wahest ehk
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on ta alkohol hää, ja kui teda muul puhul ei tarwitataks
kui ueis haruldastes juhtumistes ja selleks aiusaks otstarbeks, wõiks teda arstiteaduse paremaks leiduseks pidada, mis
inimesesugule hääks ou.
Õnnetuseks ei tarwita aga suurem hulk inimesi alkoholi
juhtuwatel ja haruldaste! kordadel, waid otsiwad temalt alati
abi, selle pääle waatamata, kas seda tarwis on wõi ei.
Sellepärast ta ka kõigile nii kardetawaks seltsiliseks on saauud, isegi mõistustele ja kindlatahtmisega inimestele —
rääkimata nõrkadest ja kergemeelsetest, kelledele kanged joogid
kurjemaks kihwtiks ou. Kui neid jookisi sagedasti ja ülemäära juuakse, rikuwad nad keha süütumaks ära, teewad
keha wedelikkude ringjooksu pitkaldaseks, puuduliseks ja korratumaks ja häratawad wastuseismata himu ikka rohkema
alkoholi järele, kunni keha enneaegsesse hända langeb.Mõningad inimesed arwawad kangetest jookidest jõuudu
tulewat ja kuuleme sagedasti inimesi, kellel kehwapooline
terwis on, ütlewat, et suutäie keha „kinnituseks" olewat
wõtnud. Aga selles eksiwad nad. Keha on selle joomise
läbi ainult nõrgemaks läinud. Asi on õieti nii, et see tundmus, mida kaugete jookide maitscmine neis esimestel silmapilkudel joomise järele häratas, neid petab ja neid seda hääks
paneb arwama, millest neile suuremalt osalt ainult jäädawat
paha tuleb.
On üsna kindel, et alkohol midagi uut jõudu ei ajudele ega liikmetele ei anna. Wäike osa alkoholi wõib wäsiuut ehk terwise poolest nõrka inimest lühikeseks ajaks kärmele
tööle ergustada; ta wõib meelt silmapilguks elustada; ta
wõib musklist kiirele tööle kihutada; aga ta ei sünnita midagi mõjuwat ja jäädawat hääd, ning kui ta häwitab, ei
pane ta Midagi uilt selle asemele. Tuleleek on küll hele ja
kauuis näha, aga kui ta kustunud, ei ole muud kui tuhka
järel. Kauged joogid on tule sarnatsed.
Kui nüüd tõeks peetakse, et alkoholijoogid ainult silmapilklist ja möödaminewat korratust nende kehas sünnitawad, kes neid joomad, oleks fee minu meelest juba nii paha,
et terwe mõistusega inimestel täis põhjus ou nende tarwitawist kõrwale beita. Aga nad teewad wcd suurematki paha
ja nende kohutawad järeldused on wäga sagedasti jäädawad,
ega mitte ainult silmapilklifed. Waatame, mill wiisil.
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Kui kehas woolawasse weresse nii palju alkoholi on
tulnud, et selle tagajärg alkoholist sünnitatud „teine ja kotinas aste" on, ja kui teda kauem weres leida, ei udrgenda
ta ainult südant ja lddwenda neid sooni, mida niööda weri
südamest igasse keha osasse jookseb, waid ta ritub ühtlasi ka
were ära. Need wäikesed ünimargused kuulikesed, utis weres
ujuwad ja karwa poolest puuased on, muutuwad oma moodu
poolest ebakorraliseks kui alkohol nende pääle pääseb mojuma; nad kisuwad ennast kokku ja nende külge sünniwad
hambad, uagu sael. Nii kui tuttaw, segab alkohol ennast
ruttu ja häämeelega wee sekka, ja see tokkutõmbus tuleb siis
sellest, et alkohol neilt puuaseilt werejaokestelt were ära riiiub. Et weri pääle muu töö ta, kopsudest läbi jookstes, oma
sisse õhus olewat hapuiltu imema peab, ei jäksa ta, werejaokeste muutumise pärast, enam oma sisse nit palju havuikku imeda, kui keha kudude ja liikmete korraspidamisets
tarwis on.
Aga selle kõrwal teeb alkohol loeel nimetatud „membrändile" eht uahakestele kahju, mida kehas igal pool ou.
See nahk näituseks, mis päälmife koorena kogu keha päälaest jalatallani katab, ou meinbran. Niisama katab üts
punane nahk meie keha seest külge, huultest allapoole, suu ja
kõhu seiuasi j . ni. ja nimetatakse limaseks membrauiks ehk
limanahaks. Kopsud, süda ja muud liikmed on kõik peene
nahaga kaetud, mida uende päält ära wõib koorida. Luudegi küljest on hõlpus seesugust mcmbrani ehk nahatest ära
lahutada. Koik musklid ou nahaga kaetud. Niisama ajud
ja silmad.
Eudise aja teadiuuehed arwasiwad naha otstarbe olewat keha jagust ja liikmeid koos pidada ning ueid naha
wahel olewate wedelikkua niisutusel nilmed hoida. See on
tõsi, aga see ei ole sugugi naha ainus otstarbe. Tema on
uimelt keha kuru, mis keha wedeliktusi nii kurnab, et iga
keha osa, liige ja kade oma kohase toidu saab, mida ta korras seismiseks ja töötamiseks tarwitab. Nahad ei lase midagi läbi, mis mitte sula ega wedel ci ole nagu wesi. Wesi
jookseb neist läbi ja ta mõned soolad sulanud olekus. Aga
teisi aineid, nii kui liha, ci lase uad ta sulannltti läbi enne
kui need kemialiselt kogum teiseks ei ole muutunud.
Kui liha toiduks pruugime, seedib see kohus enne sulaks
aineks' kui ta kehaga wõib ühendada. Ta imeb ennast esite
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meresse ja on saal sulas olekus. Sissepoole nahka saades
ühendab ta siis ennast keha kudedega, et nende ehitust kinnitada, sa kui sääl oma aja ära ou olnud ja töö ära teinud,
sulab ta jälle uueks aineks ja läheb ära, uuele wereft tulewale liha-aiuele maad audes. Ta läheb siis nahast läbi
lask-soontesse ja jõuab uii uuesti weresse.
Nahkade terwus ja rikkumata olek on keha korraspidamisets wäga tähtjas tingimine. Kui nahad kiud-ainet ehk
sulas olekus olewat liha-ainet läbi lafewad, läheb keha tuimaks ; ta „sureb" sedawiisi ära, nagu mähese were mooluse
läbi. Kui aga jälle nahad tihimaks lähemad, patsumaks
uruutuwad, tuleb nende wahel olewatele ainetele kitsas kütte;
nabk ei täida siis enam oma kohut ihu ülespidamises, ta ei
keela siis enam oma niiskuse läbi kulumist liigetes ega mujal, ega jaota keha wedelikkusi sinna kuhu nad keegi oma
otstarbe järele tulewad. Kui keha manaks läheb, nähakse
kuidas naha loomulised muutused mõjuwad; liikmed lähemad
kangeks, musklid on wäetid ja kokkukuiwanud, silmad tuhmid,
jõrwad kurdid ja säsustik uõrk.
K?ikide keha uahalistessc ehitustesse mõjub kangetes
sootides olem alkohol otsekohe ja kahjulikult. Nad muuturnad tihedaks ehk paksuks, tõmbawad kokku ning lähemad
kõmaks ja kaugeks, mio läbi nende mõirn ja tulu maheneb
ja nad oma otstarbele kõlbmatuks saamad. Et nad oma
tööd ruttu ja ühetafa mõitsimad toimetada, on tarwis, et
nendes alati paras jagu niiskust ou. Kui uad mingi ainega
kottu pnntumad, mis neilt nende niiskuse ära riisub, teeb
see nende töörnõirnule kahju; nad ei lahuta enam toiduwedelikkusi asjakohalisel miisil üksteisest, ja kui see wiga jäädamaks saab, rõhumad ja pigistamad nad felle aine, mtfl
deude sees, kokku, olgu missuguses elundis tahes, ning selle
tagajärg on et elund kõmaks läheb.
Nendel inimestel, kes palju' miina rüüpamad, läheb
ulaks kõmaks, tuimaks ja kottu, mida siis pähklamakfaks ehk
joodikumaksaks nimetatakse ja see toob surma. See «uutus
ehk tõbi, mis surma oma järel toob, ou ülemal jutustatudsee tuleb alkoholi mõjust nende peenele nahkade pääle, millest
maks enamast osast on kokkupandud.
lllepää kõigil, kes kaugeid jookin pruugiwad, on keha
»vaeses korras. J a selle järele, missugusel määral alkohol
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arwamata hulga innlteste seas igaühe juures haigust on
sünnitanud, tuleb neid mõningasse klassi ehk hulka jagada.
Õtse niisama kui nelja joowastuse aste wahel wahet
wõib teha, wõib ka nende hulgas, kes harjunud on iga päew
altoholiseid jookisi jooma, neli jagu inimesi ära lahutada.
Neio inimesehultast ehk tenveid „rahwaseisusi" ou nnsama
kerge üksteisest lahutada tui neid joowastuse asteidki, mis
samm sammult joomise ja surma sisse wiiwad.

3. p ä ä t ü k k .
Zlnoholitobiseo.

Ütlesin eesolewa« päätüüs, et ueli jagu inimesi ou,
kes kangete jookide läbi haigeks on jäänud, Nks sell, teine
teisel wiisil, üks enam teine wähem.
Esimeses jaos on need, kes harjunud ou kangeid jookisi selle joowastuse esimese piirini ehk „asteni" jooma, millest juba olen jutustanud ja kus jooja põsed punetama ja
õhkuma lähewad. Need inimesed, kes sell mõõdul on harjnnud alkoholijookisi jooma, ei jaksa omast meelest ühte päewägi ilma alkoholita olla, ja see aine näitab neile ka tõesti
tingimata tarwituseks saanud olewat. Kui hommikul woodist
ülestõusewad, ci tunne nad unest õiget kasutust, ega anna
einewõtmine nende kehale suuremat kiuuitust. Päewal on
meel niisama raugenud ja rahutu, närwid on nõrgad, inusklid wäsinud ja koht hakkab pisukest tipsu „tinuituseks" kaebama. 3)it tuuda, nagu oleks süda raske ja tarwitaks midagi
kergituseks.
(5t seda nii tarwis näib olewat, siis maitstakse natu te
alkoholijookisi ja sellest on ka nähtawast« mõneks ajaks
kergitust.
Seda kergitust saadakse hõlpsasti ning ka jõudu tööle
ja lõbule. Aga seda hääd on ainult wäheks ajaks. Natulese aja pärast himustaks jälle juua, kas toidu kõrwal ehl
ilma ja söögilaual on joogid niisama tähtsad kui toibub,
segi tähtsamad, nii et toidul ilma nendeta mingit wäärtust
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ei ole. Sell wiisil häratatakse aegamööda isu kangete jookibe pääle. Werejooks käib raskelt ja waewalise!:, kui alkohol kehast wälja on jõudnud, ja üleüldse on kõik need
abinõuud, millega hinge ihus ülalpeetakse, täitsa korratusesse
jõudnud. Ei ole liialt rehkeudatud, kui arwaa et tuhande
inimese seast wähemalt sada seesugusel wiisil oiua terwise
jäädawalt ära rikuwad.
Kui nüüd lugu u i i , et alkoholi euaul ei ole wiisiks
juua, kui uiis joowastuse „esimesel astel" pruugitakse ja et
„teist astet" õige harwa ehk ialgi ette ei tule, on joomise
kahjulikud järeldused teadu pärast mitmesugused iga iuimese
loomu ja keha laadi järele. Mõnedel inimestel on seesugune
loomus, et alkoholi kihwt neisse suurt ei uäi mõjuwat, ning
selle pahad järeldused sellepärast n i i ruttu nähtawale ei tale
kui muude joodikute juures. Niisuguseid inimesi ööldakse
„palju kandwat." J a wahel ou see kaudunue ka tõesti uii
suur, et selle kurwa haiguse uiärgid enne nähtawale ei tule
kui wanade! päewadel. Aga seesuguseid inimesi on wäga
harwa.
Üleüldiseks seaduseks wõib seda pidada, et alkohol, kui
teda sagedasti esimese asteni pruugitakse, keha sees hulga
muutusi sünnitab, mis esiotsa ainult keha tegewuse segamises ilmuwad, aga pärast keha organismufes silmapaistwad
selgeid, parandaniataid tõbest sünnitawad.
Kui inimene alles kaswamise ja täienemise eas ou, se
ou kahekümnenda eluaastani, sünnitab alkohol oma jõudu
kurnawa mõjuga suuremalt osalt ainult segadusi keha tegewuses. Täiskaswanute juures, kus elundid oma töö tarbeks
täieliseks ja kindlaks on saanud, ega oina täiuse ega tööwõimu poolest enam ei kaswa, algawad need muutused kudades oma pitkalist tööd.
Warsi läheb sell inimesel koht korratuks. T a nui on
rahutu. Wahel tuleb kesk päewa ajal, kus inimene erk peaks
olema, uui, ja öösel, kus magama peaks, läheb uni ära.
Väiksemgi meelehaigus ehk waew teeb teda kärsituks ja rahutuks ja tühja asja pärast saab ta wihaseks. Kõrwakuulmine ei ole tal korras: wahel hakkawad kõrwad pilli lööma
ja pää umberkäima; pääle selle ehmub ta hõlpsasti ja kargab äkiste üles, millkfl näha et märwid koguni wiletsas
korras on.
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Nii kui jllba ütlesin, on tuhandest inimesest küll sada
neid, kes olle, wiina ehk muu kange joogiga oma terwise
ara on rikkunud, ilma et sugugi teakfiwad, et lugu nii. Nad
peawad neist jookidest suurt lugu, mis nende terwise waeseks
on teinud, ega paue sugugi nende paha järeldusi tähele,
waid annawad kord sellele, kord teisele oma haigusest süüdi,
ialgi aga mitte sellele, kes ainult süüdlane:
Seesugused on haiguse niärgid nende inimeste juures,
kes esimese joowastuse astega on harjunud.
Teises jaos ehk nende inimeste seas, kes joowastuse
„teise astega" harjunud, on alkoholi kihwtist sünnitatud kahjud palju suuremad ja silmapaistwamad. I h u piud on tihutatud olekus ja korratuses. Peenikesed nahaalused weresooned on nähtvwalt lõdwaks läinnd ja, kui alkoholijookisi
rohkesti ou joodud, ülespaisunud. Paled ja kõrwad on punased ja õhkuwad. Esite lähewad sooned küll oma endise
moodu sisse tagasi, kui alkohol enam nende pääle ei mõju,
aga aegamööda, kui alkoholi ikka lastakse oma kihutawat ja
lõdwendawat mõju edasi ajada, hakkawad sooned sõda paisunut ja wastuloomulist feist» alati pidama, milles nad
joowastuse ajal oliwad, ning näo walimised osad, nagu
palenukid ja nina, jääwad punaseks ega muutugi enam ivalgeks. Niisama ei ole ta higistamine enam korras. Kui
joodik wähegi kärmemine ennast liigutab ehk kui tal rohkem
riideid seljas ou, higistab ta kangesti. Higi woolab rohtesti ja ta ei haura õhusse, waid saab ihu pääl kohe weeks
ja on nagu nätste ja raske tunda. Wahel on see higi
õige hapu.
Selle kõrwal tulewad tõik muud haigluse, iseäranis
kõhna kõhu märgid, mis juba esimeses jaus ilmusiwad, teiseo jaos palju selgemini ja raskemini nähtawale, sen et muu
pahale la weel nimelt kustutanrnta j auu lisaks tuleb. Tawalises olekus ei tarwita inimene enam jooki päewas kui
poolteist ehk lõige rohkem kolm kortelit, sest et kõige toidu
sees, kui see ka päält näha kuiw on, rohkesti wett on. Aga
kui alkohol kehasse tuleb, kaswab ka joogi tarwitamine. Keha
kudedes olles riisub alkohol neilt wee ära; et ta ennast
weega ühendada püiab, siis wiib ta lehast lahkudes wett ligi,
ja janll kustutamiseks ei ulata enam poolteist ehk kolm korlerit wett, waid läheb palju enam tarwis ning juuakse süües
kui ka söögi wahel õige rohkesti. Keegi nõndanimetatud
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„parajuse" mees, Ы mulle tuttaw oli, jõi hommiku wara
poolteise korteri osa kohwi ehk teed. Enne suurust jõi ta
sellesama wõrra õlut, suuluks« wõtmise! paar klaasi sherrn»viina ning poolteist korterit wett, enne lõunat paraja klaasi
õlut ehk tassi teed, pärast jälle kolm korterit igasugust joodawat, õlut, wiina eht wett ning lõppeks enne magamaheitmist Под korteri osa samasuguseid jookisi.
Nimetatud mees oli siis wähemalt kaksteistkümment
korterit päewas ära joonnd ehk mitu korda enam kui keha
lawa likus olekus tarwitab. Kui kehaga sel wiisil ümber
käiakse, sattub ta muidugi lorratnsse olekusse. Ta paisub
sellest hulgast weest üles. Koht saab wedelate ja gaasisaruaste ainetega täidetud. Nliisklid ja sooued lähewad/lõdwaks.
Süda ja kopsud niisania. Ega pole see ka ime, sest säsustik on koguni nõrgaks ja rikku läinud.
Neid haigluse nlärkisi on iseäranis selgesti nende ini„leste juures näha, kes päewas õige palju õlut joomad, nagu
uäituseks õllewabrilute sulased. Wieniad peawad endid wahest
õige parajateks joojateks, aga terwis läheb päewpäewalt itta
»vaesemaks. Kui nad seda ka nii kohe ise ei märka, on see
pahemaks minek ommetigi üsna kindel ja saab seda aastade
jooksul liigagi selgesti tunda. Nende keha ou aasta-aja
muutuste kohta wäga hellik. Suwi ergnstab küll nende elu-,
wedelikkua, aga sügise ou "neile wäga turb ja rusuw; talw
rõhub niisama meelt kni ka kewade algus, kus külmad tuuled puhuwad. Närwide nõrkus, jooksja ja luuwalu waewab
neid; wahel see, wahel teine, igaühe keha loomu järele. Lõppeks — juba anun« einte, tui keha jõuud loomulikult uõdraks hakkanud jääma — on ta wana mees, üsua otsas ja
elatanud, lõdwad weresooned katkcwad tal õige hõlpsasti
ja ta kaotab hinge üsna tühiste ja juhtuwate haiguste läbi,
mida terwe inimene mikski ei pane ega nende eest tarwis
ei arwa olewat waruda.
Kui mees kahekümneühe aasta manuselt on jooma hatauud ja ikka edasi juues kuuekümne aastani elab, on ta
süda selle aja sees üsna asjata nii paljn ülemäärast tööd
teinud, kui tawaliscs ja loomulikus olekus kolme aasta sees
teeb, rääkimata sellest keha nõrgaksminemisest, mis wäeti
seedmise tagajärg.

Olen neid hulka inimesi, kes ülewalllinletatud wiisil
haiged on, joodikuteks uimetanud, aga nende eneste ja mõne
ттшдд meelest on nad üsna „parajuse" pidajad.
Wõtame nüüd kolmanda alkoholilise jaoskonna kõne alla.
Et sellesse jakku arwatud iuimesed weel euam alkoholijookisi
jooivad kui esimese ja teise jao osalised, tuuneb nende keha
ka muidugi suuremat kahju. Alkohol sünnitab tähtsatesse
eluliigetesse, südamesse, kopsudesse, põrnasse ja ajudesse
päris tõbest.
Alkoholiste tõbede ohwrid on kllll liigjoojad, aga nad
ei ole sellepärast tingimata joodiknd selle sõna tawaliscs täheaduses. Nad wõiwad joodikuteks saada, ja ongi enamiste
joodikud, aga mõningad ueist ei ole ialgi märgutumalt ehk
purujoobuud оІппЬ. Selle poolest on nad aga kõik ühesugused, et nad ükskõik mis päewa ehk aasta-ajal, rohkel niõõdul joowastawaid jookisi joomad. Nad ei saa muidu läbi
kui iga päew rohkel mõõdul kangeid wedelikkusi ei maitse,
ning neid juuakse siis seda rohkem, kui mõni tähtjas töö
teha on, tui uue puudus waewab ehk kui waja mõneks ajaks
„ergustust" ja „elustust" saada. Neil inimestel on musklid
täitsa lõdwad, nad on werekad ja ueude põsed püüetawad
kui purpur, mis karw ommetigi päewa ajal tumedamaks muutub ja kullua ilmaga koguni siniseks lööb. Keha on neil
wõimetu ja meeleolu wäeti ja wilets. Nad saawad wäikesest
asjast wihaseks. Ntõni sattub järsku waimustuse ehk kärsitüse sisse, aga kahetseb pea kangesti ja jääb wagurlollits.
Nägitawal alkoholihaigufe astel on waese terwise
märgid igaühele näha. Arst tunneb haiguste laadi ja tundemärkisi üsna selgesti. Riiud, taplused, kaebamised, haawad, punased silmad awaldawad igaühele kuidas asi on.
Aga lisaks tulewad weel järgmised tõbemärgid: wabisewad
liikmed, nõrgalt tuksuw randmesoon, tülniad ja higised käed,
walge ja nilbe keel, põletikuue ja korisew kurk, waewaline
ja ebakorraline hingamine, nõrk silda. Üsna sagedasti on
need märgid ühekorraga nähtawal, wahel tulewad nad aga
igaüks ise ajal ilmsile. Alkoholi mõjul on keha tõepoolest
seesuguseks saanud, et kõiksugused tõbed arwamata hõlpsasti
sääl maad leiawad.
Nende tõeasjade juurde tuleb mull ka weel seda tõeasja lisada, et weel n e l j a s jagu altoholijootide kihwtitusest haigeid inimesi on. Nende olek on samasugune kui neil

inimestel, kes just joowastuses on. Tahtmise mõju all seiswad
musklid on täitsa lõdwad ja osalt ka isetöötawadti musklid.
Need wiletsad ei slluda omal jõul käiagi, neid peab nagu
lapsi söödetama, nende kõne on tölp lobisemine ja nende elu
on neile kadunud. 5lui nad jõuka rahwa seast ou, elawad
nad omas kodus omaksetea ristiks. On nad aga kehwad,
siis leiawad nad nõdrameeleliste majas aset ja ööldakse neil
„üleüldine närwctns" ehk „üleüldine halwatus" olewat.
Nad seisawad haua äärel. Nende sees on — lühidalt
ütelda — niisama palju ehk wähe elu, kui märgutumalt
maas lamewa joodiku sees, kelle kopsud weel ^hku sisse jaksawad hingata ja kelle süda weel tnksub ja werd nõdra keha
sees ringi täima paneb, Hõik muud liikmed on halwatud
ja päriselt surnud.
Teie, kes te weel uoored ja terwed olete, pidage neid
nelja kangete jookide kihwtitust põdewat inimese hulka mceles ja mõtelge alati kahe tähtsa asja pääle. Üks on see,
et joodik kergesti esinicsest jaost teise, teisest kolmandasse j .
u. e. samm sammult ikka kaugemale jõuab, kuua ta esiotsa
täitsa kartmata ja kiudel oli. Teine on see, et sell silmapilgul, kui keegi selle kindla seisnkoha maha jätab ja kangeid jookisi maitsema hakkab, ta sellele liualale teele jõuab,
mis ilma teadmata samm sammult hukatusse wiib, ning et,
niisama kui kiwil kukkudes hoog ikka seda mööda kaswab,
mida euam ta maa ligemale saab, ka ühest joodiku jaoskonnast teise minek seda kiiremalt läheb, mida lähemale ta
selle wiimase jaole jõuab.

4 и a iit ii \\ K.

Joomise eest seisjale arwamised.
* Need, kes ennast paha jooma kombe sisse on annud,
katsuwad tihti ka Teidki sellesse meelitada ja awateleda.
Ega neil ka „põhjustest" puudu pole. Olgu kaks siia uimetatud:
1. Täitsa karsked olla uäost kahwatauud; ja
-ž. Täitsa karskedel olla wähe jõudu.
Waatame kui palju neil arwamistel põhja all on.
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Neil, kes karskeid nende „kahwatanud" põskede pärast
pilkawad, oleks wahest siis õigus, tui need pnnascd paled,
mida nad kiidawad, terwise märk ja lähwad põsed jälle haiguse märk oleksiwad. Aga nagu eesolewaa päätnktides on
näidatud, on asjalugu koguni nii, et kord tulipunane ja hellendaw, kord sinetaw näo karw just haiguse ja põdemise
märk on, kuna selle wasta põsed loomult walged on. J a
kahjuks ei ole seda puua ainult ihu pinnal, waid ka muiski
tähtsais keha jagudes, — ajudes näituseks. Mida enam
weresooned rammaks lähewad, seda enam seda puua muidugi on.
Neid on nlääratu palju inimesi, kes oma eluaja ära
elawad ilnla et teaksiwad, et nende werejooksu wahenõuud,
süda ja sooned, pool haawatud ou. Nende seas on ka need
pilkajad. Nad on punanahksete Indianlaste sarnased, kes
ka „walgeidnägust" halwaks peawad, ilma et teaksiwad, et
nende eneste sugu oma nõrkuse pärast kadumisele osaks langed.
Aegamööda surewad need punase näoga inimesed ühe
ei)! teise haignse läbi enneaegist snrma. Wahcl tuleb südarae rabandus, wahel katkeb mõne üsna tühise jõuupruuliniise ehk meeleliigutust läbi mõni weresoou ajudes ja sünnitab n. n. halwatust ehk õtse surma. Wahel jääb põrn haigeko, wahel kopsud. Wahel sünnitab alkohol kehas üleuldist halwatust.
Kõikide uende paljude, alkoholi kihwtitust põdewate
iuimeste terwis on wäga wilets. „Pill pilkajale, nael naerajale/ ütleb ütleb wanasõnu Arstid, kes elukiunitusseltside kasu eest peawad walwama ja kes inimese cln vilkusega
umbes niisama rrhkcndawad, kui weergu pandud numbritega,
teadwad seda wäga hästi. Nad rehkcndawad nende pärajäte joodikute eluiga mõne aasta pitkemaks ehk lühemaks,
selle järele missugusesse alkoholitõbiste jaoskouda need on
jõudnud, ja teewad seda pea niisama karwa pääl, kui masina
hauru surumist tewajõuu-möötj anumbrilaaa päält waadatakse.
Arst ise wahest ei ole karsk. Ta wõib wahest selle mehega
õhtusöögil istuda, kelle eluiga ta alles sellsamal õhtul üsna
lühikeseks on rehkendanud, ja naerab wahest klaasi upitades
ühes oma sõbraga neid kahwa põskedega narrikest, kes scletawad, et joowastawad joogid eluiga lühendawad. Aga ta
teab niisama hästi kui mina, mikspärast ta oma sõbra eluea
nii lühilefels on pidanud tunnistama, ja kui ta asja terawalt järele mõtleb, peab ta tunnistama, et selle klaasi lal-
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listamisel rohke mõju nende arwude pääle on, mida ta omas
aiumetis kokku seab. Ärge siis oma põskede pärast häbenege,
kui need loomulikult lähwad on, sest alkoholi puna ei ole auus
puua ega tunnista mitte terwist. Kui seda puna oma põskedele püiate, läheb Teie lugu niisama wiletsaks kni joodikul.
Kes karskeid jõuetuks, wäetiks ja tööle waewaliscks
nimetawad on suures eksituses. Kõige paremad käijad, kõige
paremad sõudjad, kõige paremad ujujad, kõige paremad
meremehed, kõige paremad kirjanikud, kõige paremad kõnemehed, kõige paremad päewalised, kõige paremad käsitöölised,
kõige paremad kunstnikud — lühidalt, kõige paremad ja
osawamad igas seisuses ja ametis on need olnud, kes kangeid jookisi ei maitsenud.
jutustan Teile ühe loo, mis minust juba kolmkü«ment aastat tagasi karskuse sõbra tegi. Elasin sel korral
Thames'i jõe ääres Mortlales. Selle paiga ja Putney wahel peetakse suured wõidusõudmised. Mul oli kord õnn ühe
parema sõudjaga tutwaks saada, kes mitmel korral anuhinda
oli saanud. Ta juhtus pisut roidunud olema ja ma käsksin teda sellepärast suutäie wima eht natuke, õlut wõtta.
„Mina ei joo, see ei kõlba minu ametis mitte," ütles ta.
Kui asja lähemalt järgi hakkasin pärima, wastas ta: „Minn
töö juures tuleb terawasti seda tähelepauua, mis teha ja
uns tegemata jätta. Meel ei tohi er kärast ega hüietest, ei
kiitusest ega laitusest segatud saada, ja tuleb kõike jõudu kokkuwõttes töötada kunni lõpuni." „Siis on küll hoolsust, tahelepanemist, kannatust ja wastnpidamist waja, ütlesin ma.
„Nii küll on," wastas ta, „sedasama arwasin. Kni tubli
sõudja taban olla ja wõitlusel palka pärida, siis peawad
mul need omndnsed olema. Kni ma ei joo, siis on mnl
need onmdused, aga ma kaotan neid nii pea, kui pisutki
kaugeid jookisi maitsen; sest sõudmine pole mitte, nagu
teate, mänguasi."
„Lätsin korra wõidu lootusega wõitlusele," rääkis ta
edasi. Seltsiliue, lellega ma wõitlema pidin, oli tubli sõudja.
Olin korra ta sõudmist näinud ja aimasin ta korralisest ja
tugewast sõl?dewiisist, et temaga naline asi ei olnud wõidelda.
Teadsin ette, et minul hääd tööd oli, kni teda wõita tahtsin. Aga enne minekut wõttis nlu seltsiline kaks suutäit
põletatud wiina. Hää, mõtlesin ma, nüüd on wõit minu.
Esiotsa läks sõudmine meil mõlemil hästi ja ühetasa, nii et
6
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muud kuulda ei olnud kui airude tasast solinat. Nii sõudsime titti aega ja ma hakkasi« juba kahtlema, kas sel korral
mõitu saan. Aga warst kuulsiu kõrwal sõudja wene poolt
seesuguseid mõlalöökisid, millest aru sain, et mu seltsiline
enam nii hoolikatzti ja tublisti ei sõudnud kui hakatuses.
Natukese aja pärast, tui Chiswicfi kohale jõudsime, oli meie
ees midagi kummuli ueue sarnast ujumas näha.
Ätdtlesin
kohe, kuhu poole ma oma wenet pean käänama. Nii ei olnud aga minu seltsimehega lugu; tema hakkas kahtlema ja
»vaatama, mis kätt mina minna mõtlesin. Seega kaotas ta
niihästi aega kui ta usaldust iseenese pääle, nii et mina
juba tüki maad ette pääsin. Järgmisel silmapilgul märkasin, et tema meel haurulaewadel ja kallastel olema maatajäte hüüetest rahutuks läks. Ta hakkas sinna poole waatama
ja mõttis, otsekui wastuseks rahwa hüiete pääle, kõik oma
j õnn kokku. Wiimaks, kui mina meel wähematki mäsinud ei
olnud, hakkas tema jõlld jilba lõppema ja sõudis üsna korratunlalt ja nõrgalt weel. Wõidupalk oli minu."
Annan weel nlõne näituse. Enne kui raudteest ehitama hakati, sõideti Inglismaal n. n. postiwankridega. Hobnseid, mida neli tükki wankri ette rakendati, wahetati korraliknlt postijaamades. Oma nähtusest ei tea ma rääkida
fui wäsitaw see sõit oli, aga neilt, kes paljn postiwankridega sõitnud, olen kuulnud, et „haid" kui ka „halbu" reisijäid oli, ja kõige paremine wastupidajad reisijad oliwad ueed,
kes langeid jootisi sngugi ei pruukinud.
Õnnis Dr. Vhey« Dnblin'ist ütles neid, kellel nõrgad närnnd ja kes kangetest jookidest arwawad jõndn saawat, suures eksituses olewat. Tema oli seda kõige esite ühe
waewalise ja pitka teekonua pääl postiwaukris sõites tähele
oannud. Ta reisis ligi seitsesada Inglise ehk umbes sadawiiskümmeut meie peuikoormat, ilma palju kinuipidamata,
elas wiis ööd ja knns psewa wnnkris ja sai selle aja sees
õige mähe silma kinni ning seegi uni oli üsna rahutu.
Hõige selle aja sees ei pruukinud ta muud kui leiba ja teed,
wahel ka natuke piima ja liha. Õlut ja wiina ei maitsenud ta piiskagi. Pärast reisi ei olnudki ta suuremat rohfem wäsinnd kui teele minnes. Tee pääl sai ta näha kuidas inimesed liial kombel kaks korda päewas rohkem sõimad
ja iga natukese aja pärast, kui »oanker seisma jäi, kangeid
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jookisi kurkll tallasiwad. Aga ühe ehk kahe päewa sõidu järele oliwad nad purüwäsinud ja roidunud.
Seesama tähtjas kirjanik jutustab ka järgmist.
Kaks
maade rentnikkn Galway krahwikonnas juhtusiwad kokku lounasöögile. Tuli sellest kõne, kuidas nad oma karjatseid, kes
karja Vallianasloe laadale ajasiwad, kõige paremine, saaks
sügise külma ja wihma wastu kaitseda. Teine neist lubas
oma karjastele rohkesti hääd ja terwilist toidumoona ligi
anda, joogiks aga mitte muud kui wett; teine aga lubas
oma karjastele toidu kõrwal la natuke põletud wima ligi
anda. Knidas mõeldud nii tehtud. Karjatsed läksiwad ühel
ajal Oktobri kuus laadale.
Nad oliwad kõik terwed noored mehed, kellel ühesugune eluwiis ja ühepitkune tee jalge all. Oli sadune ja
paha ilm, nii et läbi märjaks saiwad ja nende märja riietega ka ööselgi olema pidiwad. Seesugufel lool oli neid
karjatseid, kes põletatud wiina jõiwad ja kes ei joonud,
kerge wõrrelda. „Weejoojad" tuliwad kõigipidi auuga läbi.
Nemad ei olnnd sugugi wäsinud, oliwad kõik omad asjad
korrapärast ära toimetanud ja reisi raskusi lõpuui wälja pidannd. Aga need kes põletud wiina oliwad maitsenud, oliwad uii puru wäsinud, et wiimaks enam oma karja järgi ei
suutnud waata ja waewalt koju jaksasiwad pöörata.
Seesuguseid juhtumisi ja näitusi on lngemata. Hiljuti
wõttis üks karskufesõber waewaks seesuguste meeste unnest
koguda, kes alkoholi jookisi ei maitsenud ja kes iseäralist tublidust, agarust, ettewõtlist ja kindlat meelt üles on näidanud. Sääl tuli siis wälja et enamiste kõik, kes Wimbledon'is kuuinganna poolt auupalta saiwad, enamiste kõik paremad fõndjad, nende hulgas Trickett ja Hanlan, ja mitmed Amerika kütid nagu Portello ja Carwer, immest seda
paremine läbi arwawad saawat, niida wähem ta kangeid jookisi maitseb.
Mr Nae, kes a. 187cS kuninganna poolt palka sai, ütleb ennast kaks untsi tnbaknt nädalis prunkiwat ja „wahel
ka klaasi kibedat". Aga ta tunnistab et mõlemad pahad
on, niihästi tubakas kui wiin, ja et ta terwem ja priskeni
oleks, tui ta nad täitsa kõrwale jätaks. Mr Partello, ime
osaw Ameerika kütt, on alati täitsa karsk olnnd ja on hiljnti piibutamisegi järgi jätnud. Wellweebel Okep Uuel
Meremaal, kes tnbli laskja on, ütles hiljuti ennast niisama
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kangetest jookidest puhta hoidwat ega ka mitte tubakatki ei
põletawat. Trickett ja Hanlau on sellepoolest niisama ühes
meeles, et kihutawad joogid ja tnbakas terwise ära rikuwad
ja jõudu wähendawad. Weston, kuulus käija, on täiesti
tarsk ja kõik jalgrattaga loelocipediga) sõitjad kiidawad karskuse tulu.
Vnne kui seda paatükki lõpetan, ütlen weel kord, et
see puna, mis alkoholist palenuktidesse tuleb, kardetaw ja
petlik on. Need waimu ja keha omadused, mida jõuuts,
tubliduseks, terawufeks, oiuks ja meelekindluseks nimetatakse,
on kõige päält nende juurest leida, kes kangeid jookisi mitte
sugugi ei maitse.

'). р li ii 1 ii к к.
Õnnelik elu ilma kangete joakideta.
Mõned inimesed, Ы ise „rõemu karikat" armastawad, sünniwad teid wahel lõbustuseks ometi ka suutäit
rüüpama. Ei olla küll tarwis siis kangeid jookisi juua, tui
mingi töö teha on, aga pidu ja lõbu aegadel ei olla ta
ometi kahjuks. Nii üteldi endistel aegadel ja nii üteldakse
sagedasti weel tänagi.
Wäga kenasti ööldud. Kahju aga, et tööd teod teisiti on kui kõne. „Kessee pühapäew pidustab, tahab muilgi
maiustada," ütleb Inglise wanasõna. Kes alkoholist rõõmu
baklab otsima, näeb ennast peagi nagu kiigel olema.
„Nüüd ülesse, itta üles,
Nüüd alla, jällegi nlla,"

Ja kui alla on jõutud, katsutakse üles tagasi saada,
muidugi alkoholi abil. Kes hakkab siis aru tegema, millas
seda ainet tarwitust pärast on pruugitud, millas niisama.
Km kangete jookide paraja pruukimise eest kuulen seistawat, siis olen kindel, et kümne eestseisja seas üheksa on,
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kes selle ІШ tiibi ainult oma hinn wabandada ja kauniclada katsuwad. 1'õlmb ja ineelelahutused ei ole ilma joowältawate jookideta sugugi waesemad kui nendega. Nende
pidude järele, fuö kaugeid jookisi uäha ega kuulda ei ole, ei
waewa küll kedagit ta tundmus, ja rõõm ja rahu, mida
need pidud meelde jätawad, ei ole nii kaduw ja lühike kui
lahkuw alkoholi aur. Looduse ilu waatlemisets on karske
inimese tundmus õrn, sügaw ja puhas. Tema meelt ei pimesta mustad pilwed, ei sega mure, kurbdus ega meelehaigus.
Olen mõnda korda oma elu fees rahwa seas olnud
neid tõbest uurimas, mille sisse igaüks suuremast jaost oma
ammeti ja iseäralise eluwiisi läbi langeb. J a mul on siis hää
ja hõlbus olnud tähelepanna, kuidawiisi karskus selle eht
teise rahwaseisuse pääle on mõjunud. Olen näinud, et kus
aga iganes karskus maad on leidnud, sääl sellest aina õnnistust on tulnud. Iutilstan paari näitnst.
Juba ammu enne tui karskuse nõudja olin, näitas
keegi mu sõber, kellel suur hulk töömehi teenistuses oli, mulle
oma wabrikut ja ütles, kui ühe maja ukse kohta tulime:
„Kuula ometi!" Olin ilma teadmata tuluud ega oldud minu
pärast midagi aruldast asja ette wõetud. Kuulsin töömehi
õige kaunisti ja tõlawasti laulwat. Ei ole ma iialgi elu
sees töörahwa laulu nii ilusasti kuulnud kõlawal.
Sõber
pooris minu poole ja ütles: „Seda ei oleks mõned aastad
tagasi mitte kuulda saanud. Siis oleksid ainult kõiksugust
tühja lärmi, riidu ja kisklemist kuuluud. Nüüd on kõik muutunud." „Kust see tuleb!" küsisin ma. „Asi on nimelt see,"
wastas ta, „et mõne seltsilise soowituse ja häratuse pääle
nad kõik karskeks hakkasiwad ega kangeid jookisi enam sugugi
ei maitse." See nähtus inõjus minusse sügawalt.
Mõne aasta eest tagasi käsin Irimaal, kus mõnd lugemife pidasin. Tuliu 3iewry linna ja pidasin sääl lugewisi. Tee on suur alew, sääl on patju törtsa ja ta palju
tehwu ja haigeid. Läksin säält teise linna, mi« üsna Newru
lühidal, aga wäiksem oli. Selles on 4000 elanikku ja ta
nimi Besbrook. Mr Johan Grnbb Nichardson, kelle käes
kohaliku walitsust' ohjad seisiwad, oli aastal 1845 määranud, et ühte piiskagi whiskyt ega konjaki ega muid kangeid
jookisi linna ei tohita tuua.
Irimaalt on tihti kurbi sõnumid kuulda, riiust, taplustest ja tapmistest. Sellepärast on med tõeasjad koguni
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imekspanemise wäärt, niis ma Vesbrook'is nägin. Küll on
selles linnas õige segast rahwast; pääle Iirlaste on sääl ka
Schottlasi ja Inglasi; usu poolest on üts katoliiklane, teine
presbyterlane, kolmas kolmas kweeker ehk weel mõne innu
nsufeltsi liige.
Uurisin järele, missugust wilja kangete jookide keeld
selles alewis oli kannud. Politseid ei olnud sääl wiieteistkümne aasta sees sugugi tarwitatud. Kord, kui Irimaal
mässu kardeti tõuswat, saatis walitsus politfeimehe Befsbrootisse rahwa meelt ja mõtteid tähelepanema. Aga ta pidi
sinna wõõras riides tulema, sest rahwas oleks politseiametnikkn nähes wihaseks saanud. Sääl ei oluud miugisugust toerustegu ega tatelust juhtunud. Mitme aasta sees
ei oluud enamat kohtu ette kutsutud tui wiis ja kuus hinge
ja needki ainult ühe meeli äritawa politikasse juhtumise pärast. Selle alewi elanikud oliwad nii suurel mõõdul rahupõlwe öuuistust maitsenud, et seadust nende keskes pea sugugi ei rikutud.
I g a l perekonnal oli oma ilusti haritud wiljapuu aid
uing elumajad oliwad neil igapidi kaunisti ja korralikult
sisseseatud.
Sääl oli ruumikae ja walge lugenüsemajn,
mäuguplats j . m. ega puudunud midagi mis sell tarwis,
kes küllusega liiga hellitatud ei ole. Et arst olin, siis panin elanikkude terwist tähele. Kui ühe päewa olin asja
uurinud ja igas majas käinud, uägiu et terwes linuas ühteainustki haiget ei oluud ega kolme kuu sees sääl arsti käinud.
Tahaksin peaaegu seda linua õitsemaks õnnealako nimetada
ja tuleb mulle selle jumes järgmine jutustus meelde, mida
õnnis Hepworth Drxou kord omast laigust Iobausbury linnas, Amerika ühisriitidco, jutustas, tu* ta uiisama kangete
jookide kohta keeluseadus walitseb.
„Ma pole ainustki laisklejat, kerjajat ega joobnut uulitsal uäiuud. Kaks päewa olen linuas oluud ja ühest koHaft teise tniuud, aga ma ei ole ühte ainust räbalates täilvat last ega awalist naisterahwast siknanud; mehed ja poisid oliwad kõik töös, poisid ja tütarlapsed koolis. Ei näinud ma ühtegi katkist akent ega muud waesuse ja puuduse
märki. Mil põhjusel on see linn seesugune töörahwa päradiis? Miks on tõik paigad nii puhtad ja rahwas uii hääs
riides ja hästi söönud'^ Koik ütlewad ühest suust, et see hoolsast kangete jookide keeluseaduse pidamisest tulewat. Ver-
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mont'i elanikud, nii kui ka mitmed muud osad põhjapoolsemaist Ühisriikidest, on omale selle seaduse wõtnud, mille Nle
Inglise naljahambad naerwad ja mis Maine wiinaseaduse
nime all tuntud on. Maine wiinaseadns on õige wali sea.',
dus, nagu Põhjamaa pakane külm kunagi, ega käi Uue
Inglismaa riigid selle seaduse rikkujatega sugugi hellasti
ümber. Ioowastawaid jookisi peetakse samasugusiks kui arfenikut, strychnini ja muid feesnguseid kihwtist; aga et baritud rahwa elus, kus arstist ja õpetlast oN, ka kihwtisigi
tarwis läheb, siis laotakse ta cirseniknt ja strychnini haritnd
maades müüa. Niisama on lugu põletudwiina, olle ja
muude wiinadega. Üleüldise walimise läbi on üts awalik
ametnik walitud. Linnal on wiina, õlut ja muid kangeid
jookisi tagawaraks, mida hoolsasti raamatutesse üles täheudatakfe ja luku taha pannakse. Säält annab nimetatud
ametuik mib kihwtist inimestele niisama wäiksel mõõdnl kui
Londoni apteekrid arsenitat ja opiumi."
Leitnant Fairbants wastas Mr Diron'i küsimiste pääle:
„Meie meelest ei ole keeluseaduse pidamine kuidagi wiisi
raske ega orjaline; selle otstarbe on üleüldise kasu silmas
pidamine ja edendamine, ja igaüks annab ennast selle alla,
mis ta kõigile hää teab olewat. Wabatahtlikult hääli om
des tunnistame seda seadust hääks ja wabatahtlikult peame
teda. Minule on seadus surnud pookstaw selle järele kui
mingid joowastawad joogid minu majasse ei tule."
„Wabrikutes ja töökodades käies tutwustast» mitmete
tööliste eln ja oluga. Wiissada meest on töökodades tööl.
Neil on raske töö, mõnel koguniste raske. na palawus on
wahel õige suur. Mehed on kella seitsmest kaheteistkümneni
ja ühest seitsmeni töös — kümme tuudi siis iga päew.
Suwel on ilmad kangesti palawad ja päikese paiste põletaw, ning taimel он pakane külm. Mund elanikud meie
juures ei saa muidu läbi, kui suwepalawuse eest natukeseks
ajaks mõnesse snpelkohta pakkn ei lähe. Iohnsbury wabriknte töömehed ei joo aga sugugi õlut ega wiina. Joomine
ja tnbakapõletamine on söögimajades keelatud. See keeld
on tüll ainult kombe pärast nii seatud, sest mulle jutustati,
et need wiissada töölist tõepoolest ial piiskagi õlut ega wiina
ei joo. Wesi on nende jook ja wahel ka nagu wahetuseks
tee. Ommetigi tiuuitawad nad, et neil hästi läheb, et nad
terwed on ning niisama kaua elawad kui põllutöötegijad
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tawalisesti. ,Kas need mehed/ küsisin Nlina, kes ahjnsi frb
tawad, hodgawat metalli kannawad ja ääsi ümber seisawad,
ka tõik päewad ilma olle joomata läbi saawada ,Nad ci
maitse ühte piiskagi ega soowigi seda. Wett neil on jn
seda peawad nad parenlaks kni õlut, nad teewad oma töö
ilma õlleta koguni tubliminigi/
„Kui mõnd muulast purjus pääga uulitsal nähakse
tnigerdawad (mida wahel juhtub, tui la wäga harwa) wõetakse ta kohe finni ja pannakse magama kuni haur pääst
lahkunud on. Siis küsib üks ametnik, kust ta joowastawal
jooki on saauud. Sini Ui seda ütleb, lastakse ta lahti ja
fee lcs seda jooki on müünud, wõetakse nüüd oma korda
kinni, antakse kohtu alla ja trahwitakse nagu muugi wägiwalla ehk kuritöö pärast. Müüja on kombe ja korra rikku
mise pärast süüdlane aga mitte ostja. See on üks tõik, kao
jook nlakfuta on antud wõi raha eest müüdud. Mets/ kes
siis söögilaual oma sõpra on jootllud, peab kohtu ees enese
kui oma wõeraste oleku eest wastutama. Wõib arwata,
kuidas see seadus hääd kokkufüudimist ühes hraal istujale
wahel edendab.
„Katsugu, kes tahab, langete jookide keeluseaduse wilja
wäikeseks arwata, aga ometigi jääb palju hääd. Mis jääb С
„Töömeeste paradiis jääb; küla eht alew, mis hästi
näritud wiljapuu-aia sarnane; küla, tus suurem osa töömehi
jõuukad он; küla wõi linn, kus ligi wiiokümment tuhat
elanikku on, kelle kombede auusus weel silmanähtawam on
tui nende waraline jõuud ja kus igamees seäduse täielist
täitmist ja ülewalpidamisi ise oma lasuks ja kalliks kohuseks
seltslise elu M)ta peab. Politfeimeh« ei ole uulitsal täi
nias näha, stst neil ei ole sääl midagi teha. Ruus meest
on küll sellesse ametisse pandud, aga nad on tõik wabritvA töös."
Terwed ühiskonnad on siis ilma langete jookideta õn.
nelisemad tui nendega, jn see tõeasi annab tarstuse kaitsemisets weel seda mõjusamat põlijnst, et üksikud inimesed seda
oma kohta niisama ära on Himmo. Kui neilt »vanemailt
inimestelt küsite, kes langete jookide ulaitseuliiest ennast ära
on harjutanud eht ialgi ei ole õppinudki neid maitsema,
tõendawad nad tõik ühest suust seda, mis ma olen jntnsta.
nud. J a kui weel neiltli küsite, kes kangeid jookisi maitsewad, peawad ka nemadki tõeks tunnistama, mis ma olen

~

83

-

jutustanud. Nad tunnistawad tõeks, et kui kangetest jookidest sünnitatud kihutus kadunud on, nad ikka rõhutud, pahurad ja wiletsad on olnud, nii et need pahad tunnid palju
pikemat» on tui need rõõmsad, ja et sellest lõbust meelele
mingit jäädawat kosumist ei tule,
Ometigi ööldakse raske olewat neile wastu panna, kes
seltsis ühte klaasi kokku jooma sünniwad. Kui wõeraua
lauas olete ja teie peremees ehk perenaine teile jooki pakub,
kas sünnib siis seda tagasi lükata? Sünnib wäga hästi, sest
esiteks ei ole fee mingil wiisil wiisata kombe wastu ja teiseks on palju kergenl üts otsekohene ja auus „ei, t ä n a n ! "
kui kahtlew ja mokkade otsast „ e h t k u l u b ä r a ! " föui
auupaklikult ja kindlalt oma föögiperemehele eht patkujale
ütlete, „tänan teid teie lahkuse eest, aga ma ei joo midagi
kangemat tui wett," siis auustab pakkuja teesti teie põhjusmõttt ja la teie seltsilised ei pea üksnes teist lugu, waid
teewad wahest kohe ehk mõnel teisel korral teie eesmärgi järele.
Aga sellest ei ole mitte ainult seda kasu, et teistele
liaad eeskuju annate, waid te hoiate seega ühtlasi ka kõige
suuremaid hädaohtusi kõrwale, mis kõiki tangede jookide
maitsejaid, nii hoolimataid ja kergemeelelise kui ta parajuse
pidajaid trehwata wõiwad. Mõnest neist hädaohtudest olcn
teile jutustanud, aga enne kui seda paatükki lõpetan, panen
weel ühe tähtsa teadumehe üteluse teie ette. Looduseuurija
Charles Darwin saatis mulle mõne aasta eest tagasi kirja,
kus ta muu seas kirjutas: „Sellest, et mu isa ja isaisa,
kes kangeid jookisi ei joonud, üle saja aasta wanaks elasiirad, olen karskuse tähtsust ära tunnud ja arwan, et m''ngi
»unu asi nii paljn wiletsust ja pärimise teel põlwest põlwe
minewat haiglust ei ole sünnitanud, kni alkoholijootide
pruukimine."
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S puutükk.
F õ p u s t s u s c d.
Enne tui teiega, kes seda mu kirja lugenud olete, kouelemast lõpetan, lisan weel mõned, räägitud asjadest lühiValt koktuwõetud otsused juurde, et seda kõike kergemiue
omale meelde wõiksite panna.
Esimene

otsus.

Mis moodul ka alkoholi iganes peats pruugitama,
olgu kobarawiinas, põletudwiinas wõi muul wiisil, ialgi ei
ole ta iuimesele toiduks. Ta on kemialine aine ja niisamasugune kni mitmed muud kemialised ained. Ta on kord
kogemata wiisil nagu kontwõeras toidnainete sekka saanud
ega tule loomult sugugi nende sekka arwata.
Alkohol ei suuda keha ülesehitada ega korras pidada,
nagu toiduaiued; ta ei jäksa seda tööd toimetada, mis wesi
kes kõiksugu toitu kehasse ümber kannad ja seda mis toiduks
ei kõlba, säält wälja wiib; ta ei too kehasse soojust, waid
mahendab seda ja kustutab elu tule ä r a ; ta ei suuda janu
ustutada waid kaswatab just janu.
Teine

otsus.

Alkoholi mõju iuimese keha pääle ja keha kaudu meele
pääle on samasugune kui mõne mnn rohuna tarwitatud
kemialisc aine mõju; see ilmub üsna ifcäralistes märkides,
mis korralikult ja määratud wiisil sünniwad, kaswawad ja
lõpewad. Esimesest joowastuse astest jõuab jooja, kui ta
ikka edasi joob, teise ja kolmandasse astesse, kuni neljandal
astel märgutumaks eht wiiendal siirma omaks saab; aga
ütski aste ei ole tarwiline.
Nende keha, kellele alkoholijootide maitfemine kombeks
on saanud, jõuab aegamööda mõnesuguste muutuste alla,
nagu põdejatel ikka. Seda suurt hulka iuimesi, kes nende
jookide läbi hnigels jääwad ja põdema hakkawad, tuleb nelja
jakku jagada, pea selsamal wiisil wahet tehes tui nende
nelja joowastus astegi wahel. Neljaudas jaos olijad wõimetümad ja töntsimeelelifed ei ole ennm surmast kaugel.
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K o l mао otsus.
Loomulise toidu otstarbe ou keha ülesehitava ja korras
pidada, teda kõigipidi toita, soojendada, talle jõudu auda ja
teda nii kaua elus hoida kui aga wõimalik.
Alkohol ei ole t o i t ; tema ei ehita keha ega pea seda
korras; tema ei toida, ei soojenda ega kinnita keha; ta ci
pikenda eluiga maid lühendab.
Hää söök ja jook peab keha termist ülemal.
Alkohol rikub terwise ära.

Neljas

otsus.

Loodus annab neid toitnsi, mida me tarwitame, malmilt. Ei ole maja neid teha; ja loodusest meile antud
kõlbuliste toitude ja jookide hulgas ei ärata ükski inimese
sees wastufeismata tirglist himu.
Alkoholi ei ole meile otsekohe mitte autud. Teda tehakse ja ta kasmatab ühte iseäralist, loomuwastalist ja kustutamata himu.
Köi kõik clawad olemused hakkatsiwad alkoholisookisi
eht muid sellesaruaseid kemialisi aineid jooma, tooks see toguni uusi nähtusi elu sees ilmsile. Mehed ja naised jääksiwad kõik haigeks ja alamad loomad muutuksiwad sell mõõdul, et neid ei taltsutada, ei toiduks ega weoloomaks tarwitada ei wõils.
Looduses ei oleks, selles olekus nagu ta praegu on,
nii palju alkoholi tagawaraks kui kõik elajad sarnasel korral, kus maailma elu ja olu sell wiisil muutuks, tarwitatsiwad, ega wõi seesugune seisukord mitte Looja otstarbe ega
silmamäär olla, sest et seesuguse elu lõpp üleüldine haigus
ja surm oleks.
28 i i e «

o t s u s.

Mida karskem teegi ou, seda agaram ja tublim on
ta tööle ja tegemnsele. Kõik, uiihästi tööandjad tui töötegijad tinnitawad ühest suust, et seda parem ja suurem töö
wili on, mida kasinatombelisem töömees on.
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Kõige wirgemad ja osawamad ning raskele tööle keige
wastupidawamad on need töömehed, kes kangeid jootisi sngugi ei maitse, olgu need mis nimelised tahes, waid seesuguste jookidega rahul on kui tee ja kacrajook.
Wõiduwdistluste ja kehaliste harjutuste armastajad
kiidawad niisama karsknst hääks ja kangete jookide pruuk!mist pahaks. See föudja, kellest jutustasin, pidas karskust
wäga tarwiliseks, niisama ka muudki tublid söudjad. Awalises wõiduwõistluscs palka saanud kütid, jooksjad, ratsutajad, ujujad, jalakäijad, turnijad, palliwiskajad, jalgrattaga
sõitjad ja muud, kes seesuguste südikate harjutuste pääle
walmis ja neist osa wõtawad, ütlewad köit ennast karskelt
paremas terwises olewat ja paremine oma tööd teha jatfawat, kui siis kui kangeid jookisi joowad. Suurem jagu neist
tui ka just mitte IHl, ütlewad ennast kohe wõitu taotawat,
kui ueid jookisi wähegi maitsewad.

Я u u e tz o t s u 8.
Karsked inimesed ei ole mitte ainult agaramad ja
tublimad tööle, nad ou selle juures ta weel kõigist terwemad
ja õnnelisemad.
Karskete hääst terwisest annawad seesuguste elutinnitusfeltside aruanded tunnistust, kus kaks osakonda on, üts
karstede, teine parajal »püsil kange jookide pruukijate tarwis.
S ä ä l ou ära nähtud, et karsked tauemiue elawad tui kõige
varajamõõdulisemad jooditud. Ja mida rohtein juuakse,
ieda usinam surma witat niidab.
Karsked on kõigist õnnelisemad. Els nad ole ju nende
hulgas, keda kehwus ja kurjus kõige wähem rõhub. Neude
keskes ou wähe tüli ja r i i d u ; nemad ei sattu tumeda ebalootuse sisse, ja harwa langeb ueist mõni wangihoone, laatsareti, hullu- ja waestemaja elanikkude sekka.

2 с i t 8 w e s oi 1 ii 8.
Ainult see on tõesti karst, kes muud jooki ei tarwita
tui seda jooki, mida fcooja, meie ihu ja hinge ülespidaja,
meile ja kogu elawa hingelistele on annud; jooki, mida
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Tema omas suures armus ja tarkuses on iga meie töö ja
toimetuse, lõbu kui hädaliste tarwituste jaoks sündsaks arwauud; jooki, mida suures looduse töökojas destilleeritakse,
mis maast ja merest pilwedesse tõuseb, pilwist maha sadab
ning ojades ja jõgedes merde tagasi woolab; joob, mis
igaühel ilma maksuta saada on.
Eee jook on see ainus, mis inimesele ja elajale tarwiline on, ja seda nimetatakse w e e k s .

Ammetiwendadele
tlaamatu pöölkiri, mis niisama on jäetud Kui alguskirjas, tunnistab et raamat ka koolides lugemiseks on arwatud.
Richardsoni kirjad on oma lihtsa keele läbi lastele hästi arusaadawad ja tarwiwkseyi neid mitmes kohas matjamaa koolides
suure kasuga. — Kool on ju see, kes paha kautada, hääd kaswatada püüab; see on ta siht ja otstarbe. Oas on aga üht
perekonda meie maal, keda see paha — ma mõtlen muidugi
joowastawate jookide wõõriti tarmitamist — koguni puutumata
oleks jätnud ehk wähemalt iga уііеш ja tund puutuda ei iihn> a r d n k « ? fiui nüüd asi nii on — mida muidugi igaüks
tõeks saab tunnistama, — kas on siis mõistlik, noortsugu selles
asjas niisama teadmatusesse jätta kui nende wanemad on? — Henini on meie kool selles asjas suurt hooletust iilesnäidanud ja
selle hooletuse paha wili on suureks kaswanud. Noorsugu läheb kooolisl wälja, ilma et ta teadusest walgustatud silmaga
nende jookide püüle oskaks waadata. Looduse õpetust on ta
üleüldse muidugi enamiste nii ütelda „ninasse nuusutada" saanud, ja kuidas sedagi piskut antakse, on wee! küsitaw. — ftai
meie koolilaps siis parasipoole peakski kusagilt mõnd hoiatawat
sõna selles asjas kuulma, päülegi weel nende poolt, kes temast
muidu wähem õpetatud on, siis ei usu ta seda ammugi mitte,
waid naerab seda. See on igapäine asi. — Kes tahaks siin
weel küsida, m i i l p õ h j u s e l meie õppiw noorsugu joomise
wõrku langeb, m i i l p õ h j u s e l kombede vähenemine iseäranis
noorerahwll seas wõimust wõtab! — Loodan, et aja hüüdja
hääl ka meie kooliõpetajaid äratab, ja nad seda suurema agarusega seda hääks teha püiawad, mis senini eksitud.
Neis maades, kus karskuseasi juba sügawat juurt wõtnud, on laste karskusseltsid ja iseäralise karskusekooli pidamine

lastele tuttaw asi. — Kana (1890) peetud üleilmlisel karskusekongressil Kristiania tõi Daani kooliõpetaja C. W a g e n e r
selle küsimise ette: ilas lasteselts ehk lastekool'? ja tuli sellele
otsusele et nimelt r a h w a k o o l i s karskusetööga pääle tuleb
hakata. Et tawalised rahwakooli lugemiseraamatud senini wäga
harwa ja wahe sellekohalist lugemist on pakkunud, siis arwas
ta tarwiliseks üht iseäralist piltidega, laulukestega j . n. e. wäljaehitatud karskuse lugemiseraamatut soetada, mille sisu mitte ainult kuiw teadus ei ole ja nii lastele suupüralisem on.
ik,õige päält on aga waja et k o o l i õ p e t a j a l e n e s e l
ast selge ja küps on, |tte tuled Koik muu iseenesest.

Septembrikuul 1890.

J. T.
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