
očekává mohutnější účinek. Léky podané před jídlem nejsou zřeďovány potravou 
a trávícími sfavami, které jsou obsaženy v žaludku po jídle. Léky chemicky chou
lostivější odolají účinku žaludeční kyseliny a trávících šťáv rovněž snáze, nezů- 

stanou-li v žaludku po celou dobu trávení potravy. Tak se podávají před jídlem 

na př. hormony, dále léky tišící bolest, jako morfium atd. ; před jídlem, a to as, 
půl hodiny, podávají se všechny léky povzbuzující chuť k jídlu. Umělé trávící 

šťávy se podávají zároveň s potravou. Některé léky se před jídlem podávají z dů
vodů speciálních. Tak na př. soli vápníku (kalcia) se podávají aspoň hodinu před 

jídlem proto, že, podány těsněji před jídlem kazí chuť, podány po jídl e nebo 
při jídle jsou z větší části neúčinné, ježto s tuky potravy tvoří ve střevě neroz

pustná a téměř nevstřebatelná vápenatá mýdla.
Protihorečnaté léky se podávají půl hodiny až hodinu před jídlem proto, že 

nemocný je s to přijímati potravu jen mimo horečku, tedy v době jejího dočas
ného poklesu. U dlouhotrvajících horečnatých nemocí, kde v popředí léčebného 

zájmu stojí nutnost jakž takž udržeti stav výživy pacientovy, neurčuje často lékař 
dobu podání léku, nýbrž určuje dobu podání potravy v onu dobu, kdy se dá 
využiti přirozeného denního poklesu teplotové křivky. Protihorečnatý lék se podá na 
noc, po případě ještě jednou v noci, a hlavní jídlo následuje ráno, kdy se střetne 
normální pokles teploty s účinkem protihorečnatého léku. Dopolední, polední a ve

černí jídlo jest pak méně obsažné.
Po jídle se podávají naproti tomu ty léky, které obtěžují žaludek, a jejichž 

účin je tak mohutný, že si naopak přejeme, aby se do těla dostaly pomalu a 
rozředěny. Odedávna se na příklad arsenik podává po jídle, poněvadž příliš dráždí 

žaludek, a jenom některé zředěné a rozpustné sloučeniny arsenu možno podávati 
opatrně před jídlem. Po jídle se podávají dále některé léky srdeční, léky pod

porující vykašlávání, které jinak kazí chuť, atd.
Jest ještě mnoho jiných podobných pravidel, které nebudeme vypisovati, protože 

jsme chtěli pouze ukázat čtenáři, že i tak jednoduchá součást lékařského výkonu, 

jako je určení doby požití léku, musí býti podložena podrobnými vědomostmi, 
nemá-li to, co lékař i nemocný nejtoužebněji očekávají, to jest účinek léku, 
selhati. -S.

Veřejnost a soukromí. Kdyby dnes výbuch sopky zasypal nějaké 
město popelem a za několik set let archeologové podnikli výkopy, ukázalo by se, 
že lidová a dětská fantasie, zanechávající plody svého ducha v nápisech na zdích, 

pokud tomu nebrání strážcové veřejného pořádku — je dnes velmi chudá u srov
nání s tím, co uměla mládež i starší pokolení na př. v Pompejích a leckde jinde, 

kde nám osud dopřává přímo nahlédnouti do duše dávných lidí. Dnešní nástěnná 
sdělení jsou velmi chudá obsahem; necháme-li stranou nápisy, jako: „volte č. to 

a to", a — vesměs praubohou ■— poesii záchodkovou, dozvíme se z nápisů 
na našich zdech nejvýš, že je Frantík vůl nebo osel. Zdá se, že v antice byli 
upřímnější, a tak přemnoho z toho, co háralo v duši jednotlivcově, nezůstalo 

skryto v jeho soukromí, nýbrž se octlo napsáno nebo veškrabáno na zdi, ať už
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s adresou, komu je to určeno, či obecně poskytnuto na vědomost širší veřejnosti. 
Kdo věnuje trochu pozornosti těmto čmáranicím, ucítí závan jakési všelidské so
lidarity, která přes oceán dlouhých staletí ukazuje, že soukromé bolesti a bolestičky 
zůstávají věčně stejné. Rozdíl je jenom právě v publicitě, která tehdy byla příliš 

upřímná. Jak se asi tvářil Pompejan, když našel na zdi svého příbytku vzkaz: 
„pozdravuji tě; věz, že mám o tebe starost", a k tomu plná jména? Anebo 

dokonce: „jsi-li zdráv, nestarám se o tebe; umřeš-li, budu mít radost!"
I manželé si tak nechávali vzájemně vzkazy: „Hirtia svému manželovi C. Hosti- 

liovi, svému pěstounu Konopovi, svému bratrovi Klementovi, který ji napomínal, 

sestře Diodotě a bratru Fortunatovi, všem svým vždy a všude mnoho pozdravů 
i své dceři pozdrav.“ To vypadá jako vzkázání pohněvané manželky, která se 
domnívala, že je utiskovaná!

Mládenec, který marně čekal na dostaveníčku, zanechal na zdi písemné svě
dectví: „dne 19. listopadu jsem přišel na schůzku", a naopak zas dívka, která se 
nedočkala, temperamentněji napsala: „Chloe ti řekne sbohem; musíš bídně zajít!" 
Pohoršená nevinnost jiné si ulehčila sdělením: „Děvčátko svému Tertiovi. Ty 

jsi nestyda I“
Nejméně ovšem ušly milostné styky pozornosti sousedstva, a tak se dočítáme nejen 

zevrubných záznamů, která s kterým chodí, ale i přespříliš upřímných úsudků 
o jejich osobách a zábavách. V okolí krčem a „pohostinných" domů se hemží 
zápisky o vlastnostech a ceně utěšitelek, a leckterý nápis byl dozvukem sporu 
rivalů, při němž nechybělo krutých hrozeb, jako: „budeš pověšen, budeš ukřižován ", atd.

Nach ázíme i přání k svatbě, napsané na domovní zeď : „buď vám oběma mi

lostivá Venuše pompejská a žijte vždy ve svornosti", ba dokonce čteme i kondo
lenci: „Pyrrhus pozdravuje svého kolegu Clia. Bolestně nesu zprávu o tvé smrti. 
Tedy: sbohem!"

Mnoho jiných přípisků se vymyká reprodukci pro choulostivý obsah ; budiž jen 
poznamenáno, že proslulý výrok Götze z Berlichingen se čte na pompejských 
zdích víc než jednou. X

Mluvící psi jsou známí již dávno. Nejd e zde o psa, který by štěkotem 
„vypočítával" více méně složité početní případy, nýbrž o tvora, který vskutku 

napodobuje lidskou řeč a pronáší slova. Ještě bude v paměti na př. mluvící 
pes Don, jenž kromě svého jména vyslovoval několik německých slov. Nový fe

nomén, jemuž nedávno věnoval pozornost J. A Bierens de Haan, žije v Am- 
sterodamě a sluje Bob. Náleží učitelce řečí a hudby J. Bacilekové, která pozo
rovala, že zvíře vydává slabé zvuky, znějící asi „höbböbböbböbböbböb“, kdykoliv 
vidělo na ulici jiné psy nebo poletující racky. Paní napadlo, aby naučila psa 
některým slabikám, takže po delším cvičení pes nyní pronáší větu „hebben, heben, 
Mamma" (hab en, haben, Mamma), nebo „Ja, Jeanne’1 (Jeanne je jméno jeho paní, 
které pronáší s francouzskou výslovností písmene j.). Při učení byl obličej učitelky 

vždy blízko očí psa, jenž dobře mohl sledovati také pohyby rtů a jazyka. Písmeno 
ž v Jeanne ho učitelka naučila tak, že ho chopila rukou za jazyk a pohybovala
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