
O GRZYBACH. 

Grzyb (Fungus, Boletus, Aga- 
ricus), zbiorowa nazwa wielkiej 
gromady roślin skrytopłciowych, 
i;ąbczystych, bezlistnych i bez- 

kwiatkowych - bezzieleniowych u 
więc zmuszonych do pobierania 
gotowych ciał organicznych; pa- 
sożytów, których główne ciało 

stanowi przeważnie grzybnia (A- 
hallus), złożona ze splątka rozga- 
łęzionych nici, rosnących pod zie- 

mią, a wypuszczających w górę 
najczęściej okazały tron z kapelu- 
szem, albo podobny organ. Pra- 

wie wszystkie takie okazałe grzy- 
by rozmnażają się przez zarodni- 
ki osadzone gęsto prostopodle na 
promienistych blaszkach pod ka- 

peluszem np. u pieczarki, albo w 
wąskich rurkach w kapeluszu np. 
u borowika. Rozglądając się naj- 
pierw między tymi doskonalszymi 
grzybami, znajdujemy dużo ga- 

tunków grzybów jadalnych i ja- 

dowitych. 
A) Jadalne. 1. Grzyb prawdzi- 

wy, Prawak, Borowik (Agaricus 
nobilis), w lasach iglastych i liś- 

ciastych nierzadki. Najlepszy 2 

grzybów jadalnych, świeży sma- 

żony w maśle a suszony jako 
przysmak do żuru, bigosu, do zup 
i sosów przydawany tudzież w oc- 
cie zaprawiany. Trzonek, zwła- 
szcza w młodości u spodku wy- 
raźnie bulwiasto zgubiały, nitko- 
wato żebrowany, białobrunatny 
kapelusz półkulisty, kasztanowate 
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hfsza najprzód białe, później żół- 
te a na ostatku zielonawe. Poła- 

many nie sinieje. Do prawaka pc 
dobne grzyby jadalne, u ludr 

znane są : koźlak czyli maślak 

(Boletus luteus), syrojaszka ja- 
dalna (Agarius roseus) i wielt 

innych. Komu jednak grzyby te 

nie są dobrze znane, tego przed 
zbieraniem ich na spożycie prze- 
strzedz trzeba, ponieważ są mię- 

dzy nimi też do rozeznania trud- 
ne, trujące. 

?. Szampinion polny, Pieczar- 

ka prawdziwa. Ciałak (Agaricu: 
. Psalliota campestris). Grzyb u 
młodości wcaie biały, później jed- 
nak spodek kapelusza staje sie 

różowym, potem fioletowym a 

ostatecznie brunatnym, barw) 
czekoladowej. Trzonek u dołi 

trochę grubszy, kapelusz nieci 

sklepiony, w młodości pokryty o 
oponą później pękającą. które< 
resztki okalają trzonek blisko ka 

pelusza (ale nie kapelusz sam) 
Zjawia się na łąkach i rolach 

mianowicie na roli świeżo uiie 

rzwionej w miesiącach maj u 
sierpniu. 

o. Ryd prawdziwy (Agaricus 
. hactarius deliciosus), odznacza 

jący się sokiem mlecznym, czer 
wonawo - żółtym, po złamana 

zielonawo - niebieskim. Kapelus; 
najczęściej ceglasto - czerwony 
lub tylko purpurowy z pierście 
niami pomarańczowymi lub zie 

lonawymi na wierzchu. Rośnie v 

lasach iglastych. 
4. Zielonatka, zielony rydz (Tr 

choloma equestre). Kapelusz zie 
lonawo - żółty, nie mający kr< 

gów, blaszki u spodu żółte. t< 

samo i trzonek. Rośnie w borach 

. Liszka, gąska, liścia, pieprz 
nilr i i \ o. 

pelusz najprzód nierówno wygię 
ty, później lejkowaty, trzonei 

tak samo jak spodek kapelusz: 
blaszkami promienistemi pokry 
ty, cały grzyb żółty, przyjemni» 
pachnący, ale nieco gryząceg< 

smaku (pieprznik). Rośnie cze 

sto gromadnie w lasach. W kuch 
ni zwłaszcza do zup używany. 

6. Smardz jadalny (Helvell; 
esculenta). Na grubym, krótkin 
trzonku znajduje się zamiast ka 

pelusza pokrycie innego kształtu 
i to niby zmietej czapki ciemno 

brunatnej, jak wosk kruchej, ni 

której wierzchu znajdują się za 
rodnikr workowate. Rośnie \vio 

sną w piaszczystych borach sos 

nowych. Przed gotowaniem trze 
ba go jednak akuratnie obmyć p< 
nie waż najwyższa warstwa za 

wiera trującą substancyę, któr; 

sic we wodzie rozczynia. Inny ga 
tunek ( Morchella esculenta. Spit 
morchel) ma na trzonku smukłej 

s/ym pokrycie w kszfałcie gałk 
siatkowato - żebrowanej. 

7. Trufla czarna (Tuber iuela 

nosporum) bez pnia i korzenia 

wielkości i wyglądu zwyczajne 

go kartofla, brodawkowata, zew 

nątrz i wewnątrz czarna, zapac! 
ma mocny rośnie w labach niegłę 

boko w ziemi, we Francy i prz; 

pomocy świń poszukiwana. Inn 

gatunek trufli — truł ta biała rc 

}. ·* w Czechach, na Górnym Ślą 

sku i w Rosy i. Kolor ma jasno- 
brunatny. 

8. Kolczak (Hydnum imbrica- 

tum). Spodek kapelusza o wy- 

pustkach kolczastych. 
B) Grzyby jadowite. 1. Muclio- 

mer, muchar muszarka (Am- 
manita muscaria), odznaczający 
się pięknym kapeluszem jesno- 
czerwouym albo pomarańczowym 
lub też żółtawym, biało nakrapia- 
nym. Te białe plamy są to resztki 

opony, pokrywającej grzyb w 

młodości a te same resztki okala- 

ją niby białym kołnierzem skór- 

kowatym pod kapeluszem trzo- 

nek, u spodku bulwiasto zgrubia- 
ły. Blaszki pod kapeluszem czy- 
sto białym nie zmieniają koloru. 

Ugotowany w mleku truje mu- 

chy. 
2. Szampinion truujący czyli 

pieczarka blekot (Ammanita phal 
ioides, Knollenblatterpilz), do ja- 
dalnego szampinionu zwłascza w 
młodości podobny, do rozeznania 

przez kapelusz, noszący na sobie 

płatki opony i przez blaszki pro- 

mieniste, zostające zawsze czysto 
białemi. W lasach, na łąkach i po- 

lach nawet w towarzystwie szam- 

pinionu jadalnego często napoty- 
kany. Otrucie kończy się zwykle 
śmiercią. 

3. Rydz trujący (Lactarius tor-j 
minosus), różniący się-od rydza 
prawdziwego sokiem mlecznym 

białym i kapeluszem na brzegu 

| pilśniatym, także mięsem po nad- 

| łamaniu nie zmieniającem swego 
I białego koloru. 

4. Urzyb zajęczy, prawdzi- 

wego grzyba (borownika) podob- 
ny, ale kapelusz jego jest koloru 

czerwonego a po nadłamaniu przy 

>iera barwę indygową. 
5. Grzyb szatański, szatan (Bo- 

1 letus satanus), o trzonku grubym 
krwawo - czerwonym. 

(>. Syrojeszka (surojadka, sero- 

jjeżka) żółta czyli mierz'iwa, czar- 
; topłoch, podobna do syrojeszki 
; jadalnej, ale kapelusz ma żółty, 

j gdy syrojeszka jadalna ma kape- 
li usz czerwony (różowy). 

Oprócz tu wymienionych wyż- 
szych grzybów jest jeszcze wiele 

innych gatunków, które jednak 
pasożytują na gnijących lub w 

stanie rozkładu znajdujących się 
materiałach roślinnych lub zwie- 

- rzęcych, jak np. Pleśniak brunat- 

i ny (Mucor Mucedo) stanowiący 
, pleśń na wilgotnym chlebie, owo- 
cach. gnoju itp. ; Pędzlak (Penicil 
iium glancum) sino zielonawcgo 

. koloru i czerwono - żółty; Zlepek 

j ( Eurotium herbariorum) znany 

jako pleśń szara, zwany też kro- 

.Ipidełkiem sinem. Inne grzyby pa- 
sożytują na żyjących roślinach 

lub zwierzętach, jeszcze inne w 

i płynach. Do pasożytujących na 
.! żywych roślinach należą: Mącz- 
niak (Erysiphe), który pokrywa 
różne rośliny, np. młode winoro- 

śle, chmiel, groch, róże itd. deli- 

katną białą grzybnią, niszczącą 
roślinę i wydającą zarodnie czar- 

· 

nej barwy. Bardzo też szkodliwą 

jest śnieć kamienna, cuchnąca 

czyli gniła, stanowiąca chorobę 

j pszenicy (Tilletia tritici). Śnieć 
właściwa czyli głownia (Ustilago 
carbo s. segetum) pasożytująca 
głównie na jęczmieniu i owsie, 

Kdza (Pucconia graminis) rosną- 
ca na liściach zboża i berberysu, 
Soorvsz (LlaviceDj uupurea. Mut 

|terkorn>, przedstawiający różki 

: ; pcjedyńcze wyrastające czasem 

w miejscu ziarn w kłosie żyta, 
. podłużne, twarde, ciemno fioleto- 

; | we, trujące, w medycynie używa- 
)jne; Zaraza kartoflana (Percnos- 
pora infestans) najszkodliwszy 
ze wszystkich, pokazujący się naj- 
pierw w czarnych plamach na 

' 

naci kartoflanej, później rozsze- 

11 rzającej się aż do bulw ; Grzyb do 
. mowy (Merulius lacrimans) ży- 
ijący w wilgotnem drzewie budul- 

. I cowem. 
; Istotami najdrobniejszemi, nie- 

. dostrzegalnemi bez mikroskopu, 

. j docliodzącemi 1-1000 milimetra w 

. i średnicy, są bakterye czyli mikro- 

-1 by pasożytujące w żywych zwie- 
rzętach a niekiedy też i w rośli- 

nach. Są dwa gatunki: kuliste 

i i czyli mikrokoki i pałeczkowate 
. ! czyli laseczniki lub bakcyle. Są 

j powodem wielu zaraźliwych cho- 
- ; rób, np. cholery, gruźlicy (suchot) 
i tyfusu itd., a że unoszą się w uie- 

j zliczonej ilości wszędzie dokoła 
- nas w powietrzu, w wodzie, w 

, 
! ziemi i opadają wraz z kurzem -ia 

- ; wszystkie otaczające nas przed- 
- J mioty, główny sopsób zabezpie- 

czenia się przed nimi polega na j 
! otrzymaniu ciała naszego j przed 
miotów z którymi się stykami we 

vzorowej czystości, na gotowaniu 
- ; pokarmów (sterylizacyi), niszcze- 
Jniu zarazków w powietrzu i na 

icianach mieszkań zakażonych, w 

Ddzieży po chorych itd., parą siar- 
ki, kwasem karbolowem, subli- 

tnatem lub innymi zabijającymi 
ie środkami chemicznymi (dezin- 
iekcya) i na opatrywaniu wszel- 
kich ran na ciele środkami prze- 

:iwgnilnymi (antysceptyka). Inne 

mikroby żyjące w płynach, zowią- 
ce się roztoczami, są nam poży- 
teczne, bo przeobrażają rozmaite 
substancye na inne, np. moszcz 

na wino, okowitę, na ocet, słod- 
kie mleko na kwaśne. 

Grzyby żyją wszędzie, gdzie 
tylko życie wogóle istnieć może. 
Głownem przeznaczeniem ich jest 
rozkład organizmów martwych. 
Dopisek dla gospodyń. Ponie- 

waż wypadki otrucia się grzyba- 
mi zdarzają się bardzo często, 

przeto przy zbieraniu grzybów 
należy być bardzo ostrożnym; 

należy zawsze uniknąć grzybów 
starych; grzyby, z których chce- 

my przyrządzić-potrawę, należy 
w każdym razie sparzyć wodą go- 
rącą z octem i solą i wodę tę zlać 

do ostatniej kropli. Także do su- 
szenia grzybów brać tylko młode 

grzyby a robaczywe odrzucać. 

Grzyby psują się po bardzo krót- 
kim czasie i powinny być zaraz 

po zebraniu używane lub suszo- 
ne. 

Włosi w Afryce. 

v\ ojna Daikanska usunęia na 

drugi plan wielkie kłopoty, ja- 
kie armia włoska ma do zwalcze- 

nia w Afryce północnej. Wpraw- 
dzie od zawarcia pokoju w Lo- 
zannie upłynął już rok cały i c- 

ficyalnie uchodzi za fakt, że 

Włochy zdobyły cały Trypolis i 

Cyrenaikę, że oddają się lam 

pracy kulturalnej, okazało sie je- 
dnak,'że jest to złudzenie. Klę- 
ska, j3ką niedawno ponieśli Wło- 
si w Kyrenaice i śmierć komende- 

rującego tamże jenerała włoskie- 

go, wszystko to są wypadki, któ- 
re przeczą ofieyalnemu twierdze- 
niu, jakoby Włosi byli panami 
kraju. Po dawnemu w rekach 

Włochów znajduje się tylko waz- 
ki pasek nadbrzeżny. O kilkana- 
ście kilometrów od brzegu koń- 

czy się ich panowanie, a plemio- 
na Beduinów i sekty krajowców 
po dawnemu nie chcą uznać pa- 
nowania włoskiego. 
Włochy będą musiały przez 

dziesiątki lat wysyłać w głąb 
kraju wyprawy wojskowe, będą 
musiały nie szczędzić na ten cel 
funduszów, będą musiały ustawi- 
cznie zwalczać mnóstwo kłopo- 
tów, zanim zdołają wprowadzić 
w czyn fikcyę, że kolonie Trypo- 
lis i Cyrenaika rzeczywiście znaj- 
dują się w ich posiadaniu. Te kło- 

poty Włoch w Afryce północnej 
krepują, rzecz prosta, swobodę 
działania Państwa Włoskiego i 

nie pozwalają na angażowanie 
się w jakimkolwiek innym kie- 
runku. Dyplomacya austro wę- 

gierska odczuwa z tego powodu 
żywe zadowolenie, jakkolwielc te- 
go po sobie nie okazuje, ponie- 
waż na zewnątrz panują teraz 

pomiędzy Rzymem i Wiedniem 

jak najserdeczniejsze stosunki. 

Jest tedy rzeczą więcej niż wąt- 
pliwą, czy Włochy, które w 'fry- 
polisie ustawicznie muszą wal- 

czyć z wielkimi kłopotami i 
i tan cnnfA 1 
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nidzy, zechciałyby zaangażować 
siv w Albanii południowej. 
Pomimo wszelkiej agitacyi 

włoskiej w Albanii południowej 
— Albańczycy nie poddaliby się 
władzom włoskim bez oporu, jak 
nie poddawali się nigdy władzom 
tureckim, a obecnie nie chcą się 
poddać władzom serbskim w Sta- 

rej Serbii i sandżaku Xowobazar- 

skim. Dla Austro - Węgier kłopo- 

ty włoskie w Afryce północnej 
są wypadkiem dosyć pożądanym, 
jakkolwiek się o tem na zewnątrz 
w prasie oficyalnej i nieoficyalnej 
wcale nie pisze. 

£H>Dr. Hulla 
Polski dentysta 

Milwaukee Ara., róg Ashland ( JKS ) 

Ofłs o fały od 9 rano do 9ej wieozorem; 

« od 9 rano do lazij po poi 

Pełny garnitur zębów od $5.00 I wylej. 
Robola mostkowa od $3.00 I wjifj. 

Wszelka robota wykotana bei Mi·. 

DR. F. J. KRANZ 
1401 Huroo, rig N.kl. Tel Mmm«4324 

Polski lekarz szpitala Park Avenue 

Hpecralista aborób mężersto. koM°t. dzieci i 
ftUue er. L*c»ę wszelkie choroby mężczyzn, ro- 
t:tnatyzm. zatrucie krwi. choroby żofljdka, płuc. 
Dtreb. Mr«. oczu. itardta i usta 
tiod/iay: Rano od 10 do H; popohidn u od 1 do I 

i; wieczorem od do 8; w niedzielę rano od 10 do 
1 

U; popołudniu od 1 do i 

Skład będaie otwarty w czwartek i sobotę wieczorem. 

1347-49 MILWAUKEEMENUE 
PRZY WOOD ULICY 

h 

Pozostałość tego wielkiego bankrucyjnego zapasu, 

musi być sprzedaną w przeciągu następnych TRZECH 

DNI, CZWARTEK, PIĄTEK i SOBOTĘ Nieod- 

wołalnie zamkniemy wyprzedaż w Sobotę wieczór, ka- 

żdy departament sprzedał więcej niż połowę swego za- 

pasu i za jakąkolwiekbądź cenę musimy oczyścić nasz 
skład z pozostałości przed zamknięciem w Sobotę wiec 

Przyjdź wcześniej gdy niema wielkiego tłumu. Tłumy kupujących obsługują specyalni klercy. 

Stanowczo Ostatnie Trzy Dni! 

Departament Kapeluszy. 

I * i 

W czasie tej wiel- 

kiej sprzedaży ka- 

pelusze 3.00 warto- 

ści, specyalnie dla 
Was oddamy za ten 

kuponigo-ÓQ 
tówką tylk.^-^ ^ 

Rękawiczki zimowe 
Wełniane rękawiczki z ciepłą 
podszewką, 50c gatunek I Q 
teraz po I UU 

Czapki Czapki Czapki 
Najmodniejsze zimowe czapki 
wa«tości dobrze do $1.50 spe- 

cyalnie na tę wyprzedaż Q 
teraz tylko po U U U 

Kapelusze Kapelusze 
Kapelusze 

Sztywne i miękkie najmodniej- 
sze fasony takie jakie żaden inny 
skład w mieście nie ofiarował za 

tę cenę wartości do §3 u nas tyl- 
ko specjalnie na tę I I Q 
wyprzedaż po I · I U 

Deparł, Ubrań, Męskie i Młodzieńcze Ubrania i Palta, 

Ubrania i palta dla młodzieńców 

zwykle $10 wartości dokąd nie 

wyprzedamy specyalnie na tę 

wyprzedaż J Q r 
tylko po T« V J 

Ubrania i palta dla mężczyzn 

zwykła SI"? wartość dokąd nie 

wyprzedamy specyalnie na tę 

wyprzedaż 
tylko po J|U J 

Urania i palta dla mężczyzn 

zwykła Sio wartość dokąd nic 

wyprzedamy specyalnie na tg 

wyprzedaż "7 J 

tylko po . | |^|' 3 
Ubrania i palta dla mężczyzn 

zwykła $20 i S< wartość do- 

kąd nie wyprzedamy specyalnie 
na tę wyprzedaż 7 
tylko po < V I ll 

Angielskie Slip-Ons, dla męż- 

czyzn, zwykła cena 10.00, do- 

kąd zapas nam wystarczy spe- 

cyalnie Q Q 
tylko po UB v J 

Spodnie dla mężczyzn wartoś- 

ci 2.50, wszystkie numera, do- 

kąd zapa? nie wystarczy, spe- 

cyalnie na tę sprzedaż Q On 
tylko po U U U 

mm* m — 

ISpecyalnie. 
I Za ten KUPON i 1.95 otrzy- 

macie spodnie, warte $4 lub 
$5, we wszy. kolorach i nu- 
merach, dokąd wystarczy. 

I' 

Pofoiki i Czapki dla Pań^ Panienek i dla Dzieci. 

2.50 Potniki 98c 

5.00 Potniki 
po ... . 

1.79 

6 50 Potniki 2.39 

75c dziecięce QQn 
Czapki Zwb 

$1 Czapki dla An 
panien "5| 

$150 Czapki dla 

pań i pa- CQn 
nienek Uwił 

$2.00 Czapki 0Qp 
dla pań, po .. OwU 

Damskie Okrycia i ubrania 

Zniżyliśmy każdą sztukę w na- 

szym składzie; 5.00 okrycia 

sprzedawać będziemy sPe*Q« 
cyalnie tylko po «IOC 

$7.00 okrycia po $1.98 

$25 okrycia po $12.98 

Przyjdźcie wcześniej by unik- 

nąć ścisku. 

\ 

Departament Biżuteryi. 
Ten śliczny łań- 
cuszek z brelo- 
kiem wysadzany 
różnymi koloro- 

wymi kamienia- 
mi, w tym tygod- 
niu $1 war. OQ/· 
z kupon, za OVC 

Przejrzyjcie nasze okna aby zo- 

baczyć inne taniości. 


