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geheim doen kennen van zijn leven : het is genoeg
zaam, zoo sprak hij, zijn bed van Noorden langs het 
Zuiden te plaatsen in de richting van de groote magne
tische vloeden van den wereldbol'. 

Meri heeft inderdaad bemerkt dat de vloed van de elec
trische stroom sterker des nachts dan gedurende den dag 
is in de noordelijke richting. Door het hoofd langs het 
Noorden te draaien, of beter wat langs het Oosten, in 
de eigenlijke richting van de electrische stroom, bevindt 
men zich in de opperbeste positie om voHedige rust te 
genieten. 

De invloed van de magnetische vloed op het mensche
lijk lichaam is sedert lange jaren bevestigd. In 1765 genas 
doctor Oarick, uit Göttinge tandpijn met een ijzeren 
magnetische bar langs de zuidedijke pool te richten. In
dien om lang te leven men alleenlijk m<1-ar zi.jn bed van 
het Noorden tot het Zuiden moet richten zoo Î& het toch 
wel de moeite waard zijn bed van plaats te veranderen. 

Een "wetenschappelijk dagblad heeft het verleden week 
aangekondigd, ik heb U de raadgeving alleen maar aan
geduid onder voorbenoud, a-lsook hetgeen volgt. 

0e doctors geven honclerde recepten aan om het leven 
te verlengen, wij duiden maar de drie volgende aan, om
dat ze ons de ernstigste schijnen. 

1° Neem iedere morgen een treksel van eschbladeren, 
25 grammen voor een halve liter water. !\ten beweert dat 
degene die dit geheim verspreid heeft honderd-en-zeven 
jaar geleefd heeft ; 

2° Neem eiken morgen een treksel van Engelwortel, 
22 gr. voor een kalven liter water. Wie àit geheim ver
spreid heeft zou, zoo beweert men 112 jaar geleefd àeb
ben. 

3° Alle twee JRaanden, neem gedurende acht dagen 
achtereenvolgend, elken morgen op de nuchtere maag, 
een overvloedig strek-se! van steekwinde. Zoo worden 
vele "ziekten vermeden, het bloed wo1·*•• gezuiverd, de 
eetlust geprikkeld. De steekwinde is voor ons lichaam het
geen .Gne is voor het raderwerk der macllienen. 

\Vij raden dezen laatsten midclel aan en kunnen hem 
niet genoeg aanbevelen aan de personen die hunne ge
zondheid in acht nemen. 

OM GELUKKIG lE LEVEN 
Een oude doctor schreef het volgende aan zijn zoonWij zijn gelukkig het te mogen nadrukken : << Wande] twee uren per dag. Slaap zeven uren elkenacht. 
J> Sta op zoodra g� wakker zijt.
J> Werk zoodra ge op zijt. Eet niet meer als U lust altijd traag. Drink maar als ge dorst hebt. Spreek maa:.als het noodig is, en zeg maar de helft van hetgeen gedenkt. Schrijf maar alleen wat mag onderteekend worden.Doe maar hetgeen mag gezegd worden. 
>> Vergeet nooit dat de andere op U rekenen, maar datgij op niemand moet rekenen. Schat het. geld noch tehoog, noch te laag : het is een goede dienaar maar eenslechte meester. 

Gezondheidsleer van de kleine kinderen 

EN ZORGEN AAN HET KIND TOE TE DIENEN 

GEZOOGD DOOR DE MOEDER 

·Het meest aanbevelenswaardige is dat de moeder zelf
haar kind zoogt. 

Indien de melk den tweeden dag niet regelmatig bij de 
moeder vloeit, en indien het kind er schijnt van te lijden, 
zal men het eenige lepels koemelk te drinken geven, met 
de helft lauw water, dat men lichtjes suikert. 

Bij de vrouw die een kind gebaard heeft komt de melk 
voor goed den derden dag op. 


