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Czy roztropnie jest obdarowywać dzieci centami? 
Czy zastanowiłyście się kiedy, drogie czy- 

telniczki ‘‘Zgody*, wy, które macie zwyczaj da- 
wania swym dzieciom centów, w jaki sposób 
zwyczaj ten przyczynia się do zatruwania 
tych dziatek, względnie ich organizmów? 

* * * 

Dzieci, to mali spekulanci i spekulantki— 
za swego centa chcą jaknajwięcej i tam go 
pójdą stracić, gdzie zań jaknajwięcej otrzyma- 
ją w zamian. Dzieci lubiące słodycze ku- 
pują zwykle takie karmelki i cukry, których za 

swego centa dostaną dużo. a ponieważ wyrób 
cukierków czystych i zdrowych jest stosunko- 
wo drogi, fabrykanci tanich cukierków uży- 
wają do swych wyrobów' najrozmaitszych 
niezdrowych i niepożywnych mieszanin i sub- 
stytutów, tern samem organizm dziecka bywa 
zatruwany. Nie macie pojęcia, drogie czytel- 
mczki “Zgody”, jak wiele nieprawdziwego i 
fałszowanego materyału znajduje się na tar- 

gu artykułów spożywczych... Oto, naprzy- 
kład, co używają fabrykanci tanich ciastek i 
cukierków, wyrabianych z masy kokosowej, w 

czasie, gdy cena orzecha kokosowego idzie w 

górę: siekaniny z łodyg kukurydzowych! Ale 
to jeszcze nie wszystko... Pewien nieuczci- 
wy kupiec wynalazł coś, co tańsze jest nawet 
od łodyg kukurydzowych, a potrafi zastąpić 
orzech kokosowy’— w pracowni jego, w pew- 
nem niewidoczneni miejscu, na środku poko- 
ju, wśród kupy krowich racic i rogów, siedzi 
młody chłopak i od rana do wieczora operuje 
maszynkę do strugania, z pod której sypią się 
delikatne, białe skraweczki... krowich racic 
i rogów. 

“Ale cóż to ma do czynienia z tern o czeni 

mowa." — spytacie. Otóż, te skraweczki. dro- 
gie moje. to właśnie substytut, którego nasz 

sprytny (?..!) kupiec używa do wyrobu cu- 

kierków kokosowych. Tak... tak... Skrawe- 
czki te bywają mieszane z produktem praw- 
dziwym i odsyłane do pracowni. W ten spo- 
sób. ma się rozumieć, kupiec ten sprzedawał 
swe wyroby o wiele taniej od drugich i... ro- 

bił grosze. 
* * * 

Aby dobrze dzień rozpocząć, daje matka 
malcowi, odchodzącemu do szkoły, centa, aby 
sobie zań co kupił po drodze i cieszy się w du- 
chu na wspomnienie przyjemności, jaką Janek 
mieć będzie z tego daru. Jest przekonana, że 
jej syn więcej przyjemności użyje za tego 
centa, którego mu wolno stracić podług swej 
własne woli, niżby jej miał z drogiej zabawki 
kupionej. Ale gdyby ta matka oczami duszy 
dojrzeć mogła, ile “krzywdy dziecięcej na 

swem sumieniu” ma każdy taki czerwony 
cent. zdumiałaby się. Arszenik, kwas siarcza- 
ny, farby najrozmaitsze, kwas salicylowy, bia- 
ły sproszkowany kamień, talk, denaturowany 
alkohol, ałun, drzewny alkohol, zgnilizna w o- 

wocach i tym podobne trucizny dostają się do 
żołądków dzieci drogą tych czerwonych cen- 

tów, bo to wszystko dzieci za swe centy ku- 
pują... 

* * * 

Niech nam się nie zdaje, że dzieci otrzy- 
mują tak mało pieniędzy do stracenia, iż to, 
co za owe centy dostaną, choć nie jest zupeł- 
nie czyste i prawdziwe, nie zaważy wiele na 

szali ich zdrowia. Nieraz strudzona pracą mat- 

ka, miast postawić dziecku, powracającemu ze 

szkoły w porze obiadowej, ciepły obiad — da- 
je mu kubek kawy. a wręczywszy do ręki “ni- 
kła rzecze: “Idź sobie co kupie do zjedzenia, 
mama ma tyle roboty, nie miała czasu nic u- 

gotować”. Hm... o ile dziecko jest głodne, to 
wówczas kupuje za otrzymany pieniądz pół 
“paja albo sześć bułek w piekarni i z tern po- 
wraca do domu, by spożyć “obiad”, ale prze- 
ciętnemu dziecku w takim wypadku przyjdzie 
do ust ślinka na co innego i otrzymany grosz 
idzie na zakupno słodyczy lub innych ulubio- 
nych przysmaków. 

Jeżeli dziecku przypadają do gustu błysz- 
czące się kulki smołowe lub małe gumowe mu- 

rzynki. do nabycia w składzie cukierków, ku- 
puje je i połyka wraz z niemi arszenik — pro- 
dukty te są bowiem pokrywane warstwą la- 
kieru. w skład którego wchodzi pewna doza 
arszeniku. 

Zuzia kupuje zawsze twarde cukierki, al- 
bowiem babcia mówi, że gryzienie twardych 
rzeczy jest doskonałą gimnastyką zębów dla 
małych dzieci... no i Zuzia dostaje za swego 
centa nieco sulfatu, który używany je^t przy 
wyrobie cukierków twardych. 

Tomciowi mama zawsze mówi. że czeko- 
ladki, to najzdrowsze ze wszystkich cukier- 
ków. no — i Tomcio pamięta te słowa mamy 
przy wyborze cukierków i kupuje czekoladki 
te, których sic otrzymuje aż sześć za jednego 
centa. Oj. wychodzą mu one na zdrowie, wy- 
chodzą. .. 

Karolcia nie lubi cukierków — przepada 
za wodą sodową, tą. która ma kolor czerwo- 

ny, bo ta smakuje, jakby z poziomkami była 
— i popija spokojnie farbę albo sacharynę, 
które się w taniej wodzie sodowej znajdują. 
(Sacharynę używają w tym wypadku do sło- 
dzenia. Jest to produkt otrzymywany sztucz- 
nie ze smoły nafcianej lub węgla kamiennego, 
2S0 razy słodszy od cukru. Farby używają do 
kolorowania wody). 

* * * 

Są dzieci, które wolą kupować za swoje 
centy ciastka owocowe zamiast cukierków lub 
W°dy sodowej. Czy sądzicie, że konfitury znaj- 
dujące się w tych ciastkach, są prawdziwe?.. 
Ha. to nawet nie żadne konfitury; to jakaś 
sztuczna mieszanina, zręcznie naśladująca o- 

woc, a która “nawet obok owocu nigdy nie 
leżała ... A jeśli przypadkiem znajduje się w 

niej owoc, to z domieszką farb sztucznych, 
bez których żaden fabrykant tanich artyku- 
łów Spożywczych obyć się dziś nie potrafi. 

W innych wypadkach do wyrobu tanich 
ciastek używa się niepożywnego substytutu w 

miejsce jaj. albo bierze się nieświeże jaja, od- 
waniane za pomocą formaliny...; bierze się 
do tych ciastek mleko zbierane. z którego 
części pożywne zostały wyciągnięte, i mąkę, 
która nie zawsze jest czystą mąką. ale zawie- 
ra w sobie różne domieszki. 

♦ * * 

W czasie przerw w lekcyacli szkolnych i 
godzinie obiadowej wnętrze składów korzen- 
nych wypełnia się wesołym śmiechem i gwarą 
dzieciarni, przychodzącej tu po kwaśne ogór- 
ki. ten ulubiony przysmak malców, niestety, 
nie wiedzą one, że kwas siarczany, ałun, albo 
albo nawet i alkohol drzewny, używane są do 
wyrobu taniego octu, używanego do przypra- 
wiania tanich kwaśnych ogórków... 

Maleńkie gumowe szablaczki (jelly beans), 
które małe dziatki bardzo chętnie kupują, a 
które przychodzą w najrozmaitszych kolo- 
rach na targ cukierków tanich, są prawie za- 
msze sztucznie kolorowane i pociugane tal- 
kiem. Swego czasu zatrzymano w Bostonie i 
zbadano cały przewóz jajek wielkanocnych z 
cukru — wszystkie były pokryte talkiem; a 

białe, lakierowane cukierki zawierały sześćset 
razy większy procent arszeniku, niż dozwala- 
ją władze — szescset razy! 

lak samo kwestyonować można czystość 
i pożywność lodów, które dzieci kupują od 
straguniaiki na ulicy, i innych tym podobnych 
łakoci. Zastanowić się przeto należy, czy do- 
brze jest dawać dzieciom centy do ręki na za- 

kiijmo słodyczy, czy też nie. Dzieci słodycze 
lubią i nie należy im ich odmawiać. Fakt, że 
dzieci o słodycze napierają się, stwierdza, iż 
organizm ich wymaga cukru; nic należy im 
słodyczy wzbraniać, ale też krzywdę im wy- 
rządzamy, gdy zezwalamy na napychanie się 
taniemi ciastkami i cukierkami. Najlepiej 
dziecku nie darować centów; kupie j mieć w 
domu to, co dziecko lubi, i obdarować je ła- 
kociami raz poraź — a gdy się już dziecku 
da centa do ręki, to żądać, aby nafh okazało, 
co zan kupiło, i niewłaściwych rzeczy nie |h>- 
zwolić zjadać. 

Straszna to chwila, w której duch rozkręci 
/■d jednym razem cały zwój pamięci, 
I W jedną drobną kroplę czasu zleje 
Życia bolesne i zbrodnicze dzieje! 
Kto nienawidzi, kocha .się, lub boi, 
leinu za piekło jedna chwila ?>toi. 

* * * 

Chwila spoczynku, wśród potoku zdarzeń. 
Kto zliczy ile mieści wyobrażeń? 
Ho choć dla cza-u zdaje się nicością; 
ł >na dla myśli jest całą wiecznością. 
Bo nieskończone, niezmierne cierpienie, 
Może w myśl jedną zgromadzić sumienie, 
I w jednej chwili wycierpieć odrazu 
Bóle bez końca, nadziei, wyrazu! 


