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Volkovi zunaj gozda. 

(Nadaljevanje.) 
"In danes, 'oo Dio, nimamo prav ničesar!" je zarenčal Corpodi- 

bale. ^ 

"Attande, Domine, et miserere," je zamrmral Trinquemaille in 

se potrkal do sedemkrat po želodcu, šepetaje "Mea culpa!'' S tem 

pobožnim sredstvom ga je hotel ukrotiti in mu naložiti molčanje. 

Strapafar je poluglasno odpel osemnajsto kitico in povzel: 
"Idejo imam!—" 
"Kakšno idejof" je vprašaT Corpodibale z upanjem in dvomom 

hkrati. 
"Qui peccavimus tibi!" je zaključil Trinquemaille ter vstal in 

pristopil. 
V tem se je začul nenavaden glas, baš kakor bi orgle spremljale 

Trinciuemaillovo pobožnost: Bouracan je smrčal. 

"BBlagor mu!" je vzdihnil Corpodibale. 
"Kakšna je tvoja ideja V' jo vzdihnil Trinquemaille pozabi vsi na 

svoje očenaše. • v I 
"Evo," je dejal Strapafar. "Pred tremi dnevi smo uganili, da 

je najbolje, ako se naselimo v tem stanovanju " 

•'in jaz sem ga bil padre od tista rnisu!" je ponosno vzkliknil 

Corpodibale. "Škoda le, da ni bilo v 'njem prebivalca,#ki smo ga u- 

pali najti Ah, če bi bil on tukaj, pač ne bi umirali od gladu in žeje! 
To vam je človek, Dio birbaaite, to vam je človek!" 
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"Eh, bog in bogme, on je pač nas goioDceKi je 1CAC1 UtiU|mxux. 

*'Royai de Beaurevers, z eno besedo!" je potrdil Trinquemaille- 
Vatrepetali so. Oči so se jini zasvetile, kakor bi bil Royal na- 

vzoč in bi jih napajal z duhom bojaželjnosti. 
"Toda golobčka ni tu," je povzel Strapafar. "Nu, tak — pred 

tremi dnevi ste me videli iti z doma, ko je udarila ura devet, kaj ne? 

Ali sem iskal, jaz revež! Iskal sem na vse oči in vsa ušesa " 

"Iščite in boste našli!" je pobožno pripomnil Trinquemaille. 
"Našel nisem 'ničesar. Niti Jiajbednejši meščan mi ni pal v ro- 

ke. In še to velja omeniti, da postaja meščan siromak. Naš sire 

Henri II. in njegov zvesti Samt-Andre sta mu izsesala vso kri. Ta* 

— s pobešeno glavo se vračam proti domu, ko zagledam zdajei dva 

moška; sledim jima in vidim, da jo ubirata proti dvoreu velikega 

prof osa Roncherollesa......'' 
"Uh! Slaba kupčija!" 
"Tako sem dejal tudi jaz sam pri sebi. Mrcini bi bili kričali 

kakor dvoje prascev, in kmalu bi bil imel na vratu vso profosijo. A 

vendar, bog in bogme, moža sta morala imeti pri sebi zaklade—" 

"Oho!" je vzkliknil Trinquemailie ter izbulj.il oči. 

"Tiho!" je za renčal Corpodibaie, težko diha je od razburjenja. 

."Žarek mesečine je padel na roenika njunih mečev. Hudič naj 

vzame moj delež, ako ni bilo na teli dveh ročmkih za dvatisoč tolar-! 

jev demantov 
" 

"Pa si ju pustil uiti!" je zarjul Corpodibaie. 
"Počakaj!" je dejal Strapafar. "Drugi večer sem šel spet na 

izprehod in sem iztikai kakor lačen pes. Se vedno ničesar. A glej. j 
lia vsem lepem me popade misei, da bi šel pogledat, kako je kaj okoii I 

profosije. In kaj vidim/ Moja dva možička sta zopet tam!" 

"Se vedno z ročni koma?" 
"Še vedno, boig in bogme! Ali bi drugače govoril o tem, golob- 

dek? in snoči — spet isti prizor! Demantnika sta bila tam! Česa1 

iščeta vsako noč? Kdo sta? Nu, to mi je vseeno. A nekaj se 1111 

zdi, otročički- To je, da ne vem, zakaj ne bi biio teh dveh prikazm 
tudi noeoj na licu mesta, in to ob isti uri, se pran, o polnoči. Kaj 

porečete vit" 
Ura je utegnila biti enajst ponoči. Trinquemaille si je vrgel na- 

mesto odgovora molek, ki ga je spremljal na vseh pohodih, 
okrog vratu. — Nato se je opasal z dolgim rapirjem. — 

Corpodibaie je bil pravkar nabrusil bodalo, ki je bilo v nje- 

govi roki strašno orožje. — Zbudili so Bouracana, ki je izprva de- 

belo gledal, a je brž pograbil za meč, kakor hitro je slišal, po čem di- 

ši. Nato so udrli vsi štirje klateži na ulico, prekoračili most Naše 

Gospe ter jo ubrali proti veliki profosiji. 
šennil Stranafar, ki je naravno vodil po- 

hod, ker je prinesel idejo. "Tiho, bog in bogmeL..." S temi bese- 

dami j »m je pokazal dvojico mož, ki sta korakala pred njimi; mese- 

čina je v ostrih silhuetah risala njuni postavi. 
Ubrali so jo za njima. Njih vedenje se je mahoma izpremenilo. 

Prej brezskrbne obraze je pokrila divjost; sledili so jima kakor vol- 

kovi divjačini, s srepimi očmi, iztegnjenim vratom in stisnjenimi če- 

ljustmi..... Strašno jih je bilo pogledati. Neznanca sta se ustavila 

pod nekim oknom Ronchcrollskega dvorca, ki je bilo še razsvetljeno. 
"Pozor!" je velel Strapafar. 
Pripravili so se k naskoku Ta hip pa je stopilo iz stranske u- 

lice troje mož, troje molčečih postav, istotako pripravljenih, da bi se 

vrgli na plen. Za to trojico sta se mahoma pojavila dva druga — 

Naši klateži so čakali, v nadi. da so novodošleci 'navadni pešci, zakas- 

neli meščani; toda zdajci se je pokazalo iz druge ulice še troje takih 

postav, in 'naposled še petero! 
"Prekleto!" je zarenčal Trinquemaille. 
"Uh!" je dejal Bouracan. "Napatimo fseeno. Rajši bokinem 

od tega nego od lagode!_ * 

II. 

Roncherollesova strast. 

Malone bas takrat, ko so imeli Strapafar, Trinquemaille, Boura- 
can in Corpcdibale posvetovanje v Kalandrski ulici, jo stopil v tisto 

sobo Roncheroliskega dvorca, ki je bila še razsvetljena, veliki pro- 

fos v svoji lastni osebi- * 
Kakor vsak večer, je baron Gaeten de Roncherolles tudi 'nocoj 

opravil svoj obhod zunaj in znotraj poslopja. Znotraj se je prepri- 
čal. da ima vsako dvorišče svojo stražo in vsi mostovži, ki drže v Flo- 
rizino sobo, svoje ppsebne čuvaje; zunaj pa se je uveril gotovo že ti- 

sočkrat, da nikakor ni moči splezati vanj. Ko je opravil vse to, je 
krenil k hčeri kakor vsak večer. 

Kakršnega smo videli Roncherollesa v njegovi rani mladosti, ko 

je pripravljal pogubo svojemu pobratimu in rešitelju Renaudu, Re- 

naudn, katerega je sovražil brez pravega vzroka, ali pa morda zato. 

ker je čutil, kako ga prekaša v vseh stvareh takšnega najdemo 
tudi zdaj. Samo rdečkasti lasje so mu osiveli. Oko je postalo mrač- 

liejše, guba ob ustnicah trpkejša. Obraz je shujšal. Obči videz in 

nastop sta privzela nekaj krutega in silnega, morda radi strašnega 

dostojanstva, ki ga opravlja. Podoben je tistim ijudem, šibam bož- 

jim, ki že sam pogled nanje navdaja srce z mrazom ter mori smeh in 

povzroča tesnobo. 
In vendar uspeva Roncherollesu vse. Kraljev ljubljenec je, ka- 

kor maršal de Saint-Andre. Veliki profos pariški, neomejeni gospo- 

dar nad življenjem tolikih ljudi, se hoče in more povzpeti še više. — 

Henri II. mu je obljubil, da ga imenuje za Jcancelarja. Res je, da s 

pogojem: Roncherolles mora prijeti Nostradama in izvršiti nad 

njimi smrtno obsodbo. 
"Strašna naloga!" premišlja veliki profos majaje z glavo. "Za- 

kaj strašna? Eh, prava reč! Dvanajst strelcev vzamem pa pojdem 
k njemu in ga zgrabim za vrat. To je lahka stvar, A Če je lahko, 
zakaj nisem storil, ko je vendar že tri dni, kar je grozil meni, grozil 
vsemu dvoru, grozil samemu kralju —1 že tri dni, kar sem ga obljubil 
prijeti? Zakaj ga ne prime Saint-Andre, ki mu je pretil takisto ka- 

kor meni? Zakaj ga ne prime Montgomery, ki ga je zasmehoval 

vpričo vsega dvora? Zakaj ne da kralj sam izrecnega in javnega po- 

velja, naj iga aretiramo? Davi, pri posvet o vanju,'je zahteval gospod 
de Loj-ola g;avo tega človeka. Ta menih zmore nad kraljem vse. 

A kralj mu ni odgovoril ničesar Zakaj ne? Oh, zakaj ne?......" 

Roncherollesu se i z vi je vzdihi j aj, podoben rjovenju. 
"Čudno oblast ima v sebi ta človek! Kaj mu. daje silo, s kate- 

ro maje duhove, da se tresejo pred njim kakor plamenčki v vetru in 

trepetajo pred njim vsa srca ter mu razodevajo svoje najigloblje 
skrivnosti? — Primem ga! iSam pojdem ponj, ako treba, ter ga pri- 
mem in vržem krvniku. — Bogme, poizvedniki še nimajo nikakih ve- 

sti o tistem razbojniku — Royalu de Beaureversu! Vrv je priprav- 

ljena zanj- Ako tudi jutri ne bo novic, dam obesiti par ogleduhov; to 

bo ostalim v izpodbudo." 
Udaril je v pošasten grohot. Takoj nato pa vztrepeče; obličje 

se mu zmrači iznova. 
"Prijeti mladega razbojnika pač ne bo težko. Toda onega No- 

stradama! Že misel, da mi je stopiti prod njegovo obličje, me pre- 

šit ja s trepetom. Strah me je. Oh, strah me je pred njim, kakor 

me je bilo nekdaj strah pred da, pred Renaudcm! " 

Ob -tem imenu, ki ga niti ni zamrmral marveč ga j<? izrekel le glo- 
boko v dnu svoje duše, se zdrzne Roncherolles od nog do glave. Dol- 

go zdi v Uirobni zamišljenosti, in kdor bi bil v tem hipu blizu njega, 
bi ga čul-šepetati: 

"Renaud je dejal nekega dne JSaint-Andreju m meni, aa vstaja- 

jo mrtvi iz svojih grobov. Kaj če je govoril resnico!—" 

Roiieherolles se ustavi sredi -stopnic, po katerih stopa navzgor. 

Sam -čuti, kako drgeče. Leden mraz mu zaliva srce. S pogledom 
polnim sumnje meri stopnice navzgor in navzdol. In še ko nadaljn- 

je svojo pot, obrača glavo in opazuje kaj neki? ; Koj-a neki? 

A spet se zagrohoče in zarenči: 
"Ako bi se mrtvi vračali, bi bila Renaud in Marija Croixmart- 

ska že davno vstala z jame— Ah, kaj premišljujem! Jaz, Ronche- 

rolles! Da me ni sram! Beaureversa primem! Nostradama pri- 
inem! In postanem kraljevski kancelar! Nato se dam povišati v 

vojvodo Dam si poveriti provincijo. Imel bom majhno kralje- 
stvece zase Nato nu, videli bomo." 

Roncherollesov dul\ se je razmahnil. Daleč mu je zdaj do No- 

stradama, daleč do Renauda, daleč do Marije Croixmartske! Nje- 
govo obličje kaže v tem hipu svoj pravi obaz; žari se v plamenih žgo- 
čega častihlepja 

Častihlepje! To je njegova skrivna rana. To je bolezen, 
ga greje od mladih'nog. Neutešeno častihlepje, podobno žeji, ki jo 
trpe pogubljeni na vekomaj Kaj hoče Roncherolles? Kam se mi- 

sli povzpeti? Sam ne ve. Ve pa, da je zanj ni hujše muke od sle 

brne časti, ki doleti koga drugega, in da zanj ne bo počitka, dokfri 
bo čutil koga nad seboj. 

Sredi te groze prečutih noči, ko je imel strašna posvetovanja s 

samim seboj je spoznal, da ga jašejo nezaslišane sanje; te sanje po- 

menijo. da hoče nekega dne prijeti maršala Saint-Aiidreja, prijeti 
konetabla Montmorencyjskega, prijeti kaneelarja in svetovalce: po- 

stati tisti strašni On, ki spusti svojo težko pest na vse! Postati kro- 

tilec, ki napolnjuje ječe in poveljuje desetim armadam beričev, dese- 

tim armadam ječarjev, desetim armadam kivnikov, ter posluša done- 

besno vpitje obupanih in se naslaja nad njim, rjoveč: 
''Gospodar sem jaz! " 

Roncherolles je odprl vrata, do katerih je bil dospel- Prekora- 

čil je predsobo, v kateri je culo dvoje žensk: tam je odrinil druga 
vrata in stopil v sobo svoje hčere Florize. 

III. 

Baron Gaetan de Roncherolles se je bil poročil okrog leta 1541 

z gospodično pl. Louvray de Sainte-Luce, kateri je dal Franc I. na 

priporočilo svojoga sina Henrija 60,000 tolarjev dote. O tej gospo- 

dični ne vemo povedati drugega, nego da je trepetala pred možem 

Voeh petnajst mesecev svojega zakona in da jo je pobrala otroeniška 

mrzlica teden dni potem, ko je rodilo dekletce. Ta hčerka je bila 

Florida. 
V trenotku, ko je stopil veliki profos v njeno sobo, je sedela de- 

klica v velikem naslanjaču in pletla pri luči peterorogega svečnika 

prelosne čipke. Ura je kazala deset. Floriza je pravkar dvignila 
g avo in vzdihnila: 

"Ako me oče zaloti, da še čujem, bo hud. Dajmo, poizkusimo 
ujeti spanje, ki se me tako ogiblje zadnji čas. " Sklenila je roke k 

molitvi in uprla oči v podobo Device, ki je visela nad škropilnikom. 
"Sveta Mati božja, iz vsega srca te prosim za pokoj materine duše 

in vseh tistih mojih, ki jih ni več med živimi; za srečo vseh tistih, ki 

še žive. Dodeli, Presveta, mojemu očetu utešenje njegovih želja., da 

ne bo tako žalosten in vznemirjen. Daj, Gospa, vsem jetnikom to- 

lažbo in vsem pomorščakom mirno morje. Meni pa, o Gospa, podeli 
srečni mir! Daj mi spoznati, ali je zlo, da se branim mehikega zako- 

na, v katerega me sili oče. Oh, daj! Je li zlo, da mislim na n^ade- 
ga moža, 'ki so njegove oči tako mile in hkratu tako ponosne? Saj je 
vendar moj rešitelj! Pravijo, Gospa, da je upornik in brezbožnik. 
Toda prepričana sem, da ga sodim prav in da ni tako hudoben, kakor 

3e zdi. Ti veš, Presveta, da se trudim in nočem več misliti nanj; ti 
veš, da ni moja krivda, če je vzlic temu neprenehoma pričujoč v mo- 

jem srcu in <ga vidim, kadarkoli zaprem oči, ter slišim njegov glas, 
kadarkoli zavlada okrog mene tišina Gospa, o Gospa, stoj mu ob 
strani! " 

'' Floriza!'' 
Devojka se je strahoma zdrznila ter prebledela in zardela po vr- 

sti. Oče je stal pred njo, mereč jo z ostrim pogledom, kakor hi j; 
hotel iztrerati skrite misli. Toda hrabro je obvladala svoj nemir in 

vstala rekoč: 
"Sedite, goispod oče- Dobrodošli ste mi kakor vedno." 
Roncherolles se je spustil v naslanjač in mignil tudi hčeri, naj 

sede. 
"Floriza," je dejal, "napak je, da čuješ toliko časa. Že več dni 

so mi zdiš-pekam shujšana in bleda; če se ne motim, baš od tiste no- 

či, ko si hotela izpustiti razbojnike na svobodo." 
Ponosno in odkrito so zasijale Florizne oči v mrki o prof-^^-r 

obličje. Teana. ki je ookrivala Roncherollesove črte, se je umaknila 
strastnemu občudovanju. 

"Kaj si delala?" je povzel z nežnim glasom, kakršnega ni slišal 
iz njegovih ust nihče razen ljubljene hčerke. "Si li pletla čipke?" 

"Ne, oče, delo sem že odložila. Hotela sem leči spat in sem bas 

molila svojo večerno molitev; prosila sem sveto Devico, da bi me ob- 
varovala te možitve—" 

Roncherolles je vstal in jel hoditi po sobi. .Trepetal je— Toda 
trepet, ki pa je stresal, ni bil trepet gneva, čeprav je bil vajen, da se 

je vse uklanjaLo in pokoravalo, kadar je izrekel svoj ponosni "Ho* 
čem!'? Njegovo kruto srce je drgetalo od boli, ki je ni mogel pri- 
hraniti oboževanemu otroku. Vrnil se je k deklici ter dejal nekam, 
plašno: 

"Floriza! Maršal ima mojo besedo. Ali hočeš, da postanem 
verolomnež?" 

"Ne, oče, saj ni potreba: jaz nisem dala svoje besede." 
Branila se je obupno, loveč se za sleherno senčico nade. Njeno 

srce je bilo polno groze; toda ljubki obrazek je ostal hraber in mi- 
ren. Opominjala se je, da gre za dušo in življenje — m se je sme- 

hljala !— 
(Dalje prihodnjič.) 

Boj nalezljivim boleznim. 

OPISI VAŽNIH KUŽNIH BOLEZNI Z NAVODILI ZA 
NEGO BOLNIKOV. 

Spisal dr. Josip Tičar 

Knjiga obsega 155 strašni in je opremljena deloma s tiskanimi in 
deloma z barvanimi slikami. Knjigo se lahko dobi pri Glasu Svobo- 
de; stane 80c. 

Ker je sedanji čas posebno nevaren radi prehlada iin iz tega iz- 

virajočih raznih nalezljivih bolezni, smo se odločili ponatisniti nekaj 
najnavadiiejših in najnevarnejših nalezljivih bolezni obenem z navo- 

dili, kako postopati v slučaju obolenja. 

Davica. 

(Nadaljevanje). 
Prenos davice. 

Po izkašljanih kapljicah, obloženih s klicami davice, po izkilmje- 
nih sluzih, po umazanih in okuženih rokah, po poljubovanju se bole- 
zen prenaša in širi naravnost od bolnika. Pa tudi nositelji bacilov, ki 

jih najdemo v pretežni večini med odrašenimi ljudmi, širijo bolezen, 

na ta način. Odrasli ljudje so vobče dokaj zavarovani proti obole- 

nju, nosijo pa prav dostikrat žive in za vsprejemljive otroke strupene 
bacile na sluznici ust. 

Često se prenese davica po skupno rabljenih čašah in jedilnih pri- 
pravah. Istotako raznasajo predmeti, katere je rabil bolnik, bolezen 

v nove kroge in druge hiše. 
Pozabiti ne smemo na lahka obolenja, ki ostanejo neopažetna, a. 

zato za okolico tembolj 'nevarna. Tudi po prestani davici širijo o- 

zdravljeni bolniki bolezen navadno še 2 do 3 tedne, pa tudi dalje, v 

izdatni meri, ako jih ne oskmimo in ne spoznamo za okužene. 
• 

Razvoj bolezni. 

Dva do štiri dni po okužen ju začuiti otrok pri požiranju lahke-, 

bolečine. ^Ne ljubi se mu jesti; glavica je nekoliko vroča. Nebni 

bezgavki in nebni jeziček so zardeui in zatekli. V kotu pod spodnjo 
čeljustjo se čutijo često nekoliko zatekle in občutljive mezgovne žle- 

ze. Le ne takoj prvi dan, imamo drugi dan na nebnih bezgavkah v 

'goTt&ncu, ali ob straneh nebnega jezička večje ali manjše rumenkasto- 

sive, večkrat neznatno umazane, belkasto sive, nekoliko vzvišene, ko- 

žnate cblcžke, ki so najznačilnejši znak začenjajočega se difteritične- 

ga vnetja sluznice in začetka difterije. 
Že prve pojave spremlja zvišana temperatura, ki se -giblje kma- 

lu med 38 in 390. Zate»klost nebnih bezgavk se občuti tudi na za/te- 

mneli, neprosti govorici. <Je je pa govorica nalahko hripava in za- 

moikia, ali ako opazimo na otroiku zadirčen, lajajoč kašelj, potem je 
nevarnost, da nastopijo pojavi dušitve, že prav biizu. 

Blagor materi, ki pri prvih pojavih bolezni uvidi njih nevarnost 

in pošlje po zdravnika, blagor ji tudi, če je opazila in spoznala prve: 

belkaste kožice in pozvala zdravnika. Mogoče ni še nič zamujene- 
ga, če pošlje tedaj, ko opazi zamolklost in kašelj. 

rr .i_' 

Včasih pa ne nastopa bolezen taito previano m poiagoma. u uiju- 

vanjem, hitro se širečim obložkom, se vpelje; zraven z mrzlico in viso- 

ko temperaturo. In hitro se kažejo pojavi s strani grla, sapnika in. 

d-hal. Z nenavadno brzino se pojavijo kmalu znaki splošne pr ep la- 

ve telesa s strupi bacilov. Vrat je zabrekel vsled zateklih bezgavk, 
kot spodnje čeljusti in globel pod uhljem za čeljustjo sta zalita. — 

Hripav, Jajajoč, kašelj vznemirja malega bolnika, ki leži zvit in za- 

breklega lica, apatično na blazinah. Sapa postane piskajoča, glas- 
na. Visoko in naporno dviganje prsi in trebuščka, kaže, s kako te- 

žavo vleče vase zrak in potne srage na obrazu pričajo o 'naporu. Vsi 

pravkar navedeni znaki so posledica razvitka sličnih, debelih oblož- 

kov v grlu, na glasilkah in v sapniku, ki zožijo že itak ozko cevko 

dušnikovo do tanke odprtine, katero odtrgane in odvzdignjene krpi- 
ce obložka večkrat iuigajo popolndma zamašiti. 

Če ne pride kmalu pomoč,.je življenje 'neizogibno zgubljeno. — 

Prava davica — croup — stypsjuka! 
Še groznejša je slika pri oni obliki, 'kjer stoje v ospredju zna- 

menja splošne zastrupitve, kjer delujejo od bacila izločeni strupi s 

poino silo: voščenobledega obraza, zabuhel in odprtih ust, napolod- 
prtih oči, polnezavesten lovi otrok, neredno drhteč, sapo Nosnice 

so zabrekle in zarudele, mokre od rumenkastega izcedka iz nosa; isto- 

taka je zgornja ustnica. Spodnja ustnica je suha, razpokama; tak 

je tudi jezik. Strašen smrad prihaja iz ust, kjer se nam nudi grozen 

pogled: Zelenosive, temnozamazane kože in obloge prevlekajo meh- 

ko nebo, mali jeziček, golt in bezgavke. Srce utriplje slabotno, žilo 

je komaj čutiti, seča malo, iztrebki zadržani, temperatura (komaj zvi- 

šana. Otrok propada vidno in srečen tisti, ki preboli 2 do 3 dni. — 

Brez posledice pa ostane zelo redkokateri pri življenju. 
Proti temu zadnjemu slučaju odreče 'navadno Behringov zdra- 

vilni serum, ker tu ne gre samo za strupe, katere producirajo baeii 

difterije, ampak tudi za zastrupitev z drugimi mikroorganizmi in 

preplavo človeške krvi z njimi. Zelo rada živi in se razvija glivica 
difterije v družbi z drugimi glivicami in: kar je posebno interesant- 

'iio, ostane v takih okoliščinah še posebno strupena, medtem ko na- 

vadno bujna rast glivic druge vrste oslabi ali zamori prvotno vrsto. 

Neznane nam ne smejo ostati še druge neprilike. Pri vsaki huj- 
ši difteriji so tudi ledvice v nevarnosti in obole tudi pogosto, kar se 

kaže v beljakovini, ki jo lahko v urinu dokažemo. Še bolj nevaren 

pa je učinek difteričnih strupov na srčne mišice, ki večkrat obrez- 

uspeši vsako zdravljenje: "nenadoma nastopi otrpljenje srca ali po]a- 
goma in• neizogibno se bliža konec vsled srčne oslabelosti. — Kot 
zmak težke zastrupitve se pojavijo zgodaj otrpnjenja živcev, v go^i 
pred vsem, na glasilkah, na obrazu, na hrbtu. Včash pa nastopno 
ohromelosti 14 dni, 3 tedne in več po obolelosti. — Jn še na mnogih 
drug;h mestih se pokažejo komplikacije. 

Umrljivost, za difterijo se je sicer zmanjšala od 40—50 odstotkov 
'na 9—15%, je pa še vedino zelo visoka. Menja se zelo po značaju 
posameznih epidemij. V letu 1920 smo imeli v Sloveniji od 354 na- 

znanjenih slučajev 83 smrtnih, kar znači umrljivost 23 od sto. 

(Dalje prihodnjič.) 


