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; Zarazki dyfteryt znajdują się 
w cząsteczkach tej błony i w 

powietrzu, którem chory oddy- 
cha. Zarazić się można dotyka- 

jąc różnych przedmiotów jakoto 
mebli, pościeli, bielizny i t. p. a 

najłatwiej zarazki dostają się do 

ttst za pomocą palców, ołówków, 

łyżeczek, chusteczek etc. Bakcy- 
le dyfterytyczne zatrzymują się 
w ustach, na -zębach, w fałdach 

policzków, wreszcie w nosie i w 

gardle, gdzie stale się usadawia- 

ją, tworząc szaro białe, podobne 
do grzybka, błony. 
i 

Choroba ta grasuje bardzo sil- 

nie pomiędzy dziećmi i do nieda- 

wna należała do najcięższych i 

najmiebezpieczniejszych chorób 

dziecinnych. Dawniej śmiertei- 
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ność była bardzo znaczną, bo na 

ioo chorych, 80 umierało. Dziś 

mamy już na błonicę lekarstwo 

w formie surowicy czyli anty- 

toksyny, która, jeżeli dosyć 
wcześnie zastosowana może pra- 

wie każdy wypadek wyleczyć. 
Początek choroby jest zwykle 

bardzo gwałtowny. Dziecko do- 

staje dreszczy, potem gorączki 1 

skarży się na ból w gardle tak, 

że mu trudno połykać. Gruczo- 

ły po obu stronach szyi często 

puchną, a w gardle tworzy się 

wyżej opisana błona. 

Organizm ludzki. z chwilą 

kiedy doń usiłują się dostać ja- 
kiekolwiek trucizny, broni się 

przeciw takiej inwazyi rozpaczli- 

wie, i wysyła swoje wojska na- 

przeciw rozmaitego rodzaju 

bakcylom i drobno ustrojom. 

Wojska te mieszczą się w na- 

czyniach lymfatycznych (gru- 
czołach) — i starają się zwal— 

czyć nieprzyjaciela. Jestto wal- 
ka na śmierć i życie. Jak rozpa- 
lone żelazo przyłożone do ciała, 

wypalając je, pozostawi bliznę, 
tak i owe bakcyle nagromadzo- 
ne na błonie, spotykają zaraz o- 

brońcę w formie soków wydzie- 

lanych przez gruczoły, i zaczy- 

nają walczyć, pozostawiając 
miejscach potyczki produkta ta- 

kiego pobojowiska jako mniej- 
sze lub większe, biało szare 

wrzody. 
Skoro się chorobie zaraz * nie 

stara należycie zapobiedz, truci- 

zna wydzielana przez ten bak- 

cyl, dostaje się do krwi i do ner- 

wów. I dlatego puls staje się 

przyspieszonym, gorączka się 

zwiększa, a czasem następuje 

paraliż. 
Jeżeli zarazki dyftervtyczne 

dostaną się głębiej do krtani i 

pomiędzy struny głosowe, pow- 

staje krup, czyli dławiec, nazwa- 

ny tak dla tego, że dziecko się 
dławi, czyli dusi z powodu bra- 

ku powietrza. . 

Wspomnieliśmy już, że w o- 

beenveh czasach, nie jesteśmy 
tak jak to dawniej bywało, bez- 
radni w obec dyfteryi. 
W antytoxynie dyfterytycznej 

posiadamy bowiem nie tylko le- 

czniczy środek, ale i zapobiega- 

jący rozwojowi choroby. — I 

niczem nie można usprawiedliwić 
takich rodziców, którzy sprzeci- 
wiają się zastosowaniu tego 

środka, twierdząc że po użyciu 

tegoż dziecko potem staje się 
kaleką, albo, że nie dadzą za-| 
strzykiwać, bo jak Pan Bóg chce 

je zabrać, to i ^ak zabierze, albo, 

że nigdy o tem przedtem nie sły- 
szano i tym podobne argumenta. 
%Z powodu znacznej zaraźliwo- 
ści tej choroby urząd zdrowia na- 

kazuje odosobnienie chorego, 

czyli tak zwaną kwarantannę. 

Dzieje się to dla dobra i chorego 

i sąsiadów tegoż. Jednakowoż . 

I tutaj wiedza i nauka i obowiązek 

wreszcie, spotyka się z nieświa- 

domością i uporem. 

Rodzice chorego dziecka często 

nie wołają wcale lekarza, albo 

też wzywają go w ostatniej nie- 

mal chwili, kiedy już trucizna 

miała czas opanować cały orga- 
nizm, dostawszy się do krwi. 

— 

Tłómaczą się potem naiwnie 

tem, że nie chcieli mieć karty 

przybitej, „bo to tak nieładnie 

wygląda". — Dla tego więc w 

zbrodniczo lekkomyślny sposób 
poświęcają zdrowie i życie wła- 

snego dziecka ! 

Rodzice, którzy tak postępują, 
rodzice, którzy pozwalają, ażeby 
do chorego, zdrowe dzieci przy- 

chodziły się bawić, rodzice, któ- 

rzy nie wzywają na czas lekarza, 

wyzywają po prostu miłosierdzie 
i Opatrzność Hoską, szydzą z na- 
uki i jej wynalazków, i popełnia- 

ją na własnych dzieciach zbrod--1 
nię, która się niczem nie da u- 

sprawiedliwić! 
Ponieważ, jak to staraliśmy sit? 

poprzednio wytłómaczyć, zaraz- 
ki dyfterytyczne dostają się 

przez nos i usta do gardła i tam 

się gnieżdżą, można w znacznym 
stopniu zapobiedz chorobie, je- 
żeli podczas panowania tejże 

wszystkie osoby w domu, zdro- 

we i niezdrowe będą płukały 
gardło i usta kilka razy dziennie 

wodą utlenioną v(Peroxide) al- 

bo słoną wodą. Dzieciom małym 
można usta wymywać. — Tak sa- 

mo należy sprzęty, pościel i u— 

brania skrapiać od czasu do cza- 

su wodą karbolową. Najniebez- 

pieczniejszymi wydzielinami są 

śliny z ust i śluz z nosa, gdyż w 

nich właśnie całe roje zarazków 

się gnieżdżą. Chore dziecko po- 
winno być zaopatrzone w płathi 

płócienne lub chusteczki, które 

potem palić należy. Jeżeli dzie- 

cko za małe. ażeby mogło samo 

sobie oczyszczać nos i usta, mat- 

ka powinna to robie bardzo skru- 

pulatnie. 
Podczas trwania choroby, nie 

potrzeba dziecko zmuszać do je- 
dzenia, i w ogóle podawać tylko 
płynne albo na pół płynne rze- 

czy. Dziecko powinno spać w o- 
sobnvm pokoju, i w osobnem łó- 

żeczku. Pokój należy przewie- 
trzać, i skrapiać wodą karbolową. 

I W szelkie niepotrzebne sprztv i 

i materye także jak firanki albo 

dywany, powinno się usunąć. 
Zapytują nieraz rodzice, skąd 

się dyfterya bierze, i skąd ich 

dziecko ją dostało, kiedy oni tak 

bardzo uważają. 

Są pory roku, jak obecna, któ- 
re sprzyjają rozwijaniu sie dyf- 

teryi, a „bierze" się ona, jak już 
wspomniałem z różnych przed- 
miotów i od innych dzieci, i — z 

powietrza. 
Xa zakończenie dodam, że 

wprawdzie nieraz trudno u- 

J strzedz sie błonicy, ale wyleczyć 

z niej chore dziecko nie jest tak 

trudno, byle tylko lekarz zosta! 

na czas wezwany. 

Jeżeli się za długo zwleka, je- 
żeli trucizna dostanie się już do 

krwi, jeżeli dziecko dusi się i 

dławi, trudno wówczas oczeki- 

wać albo wymagać od lekarza, a- 

żeby — cud uczynił. 

— " 

Szkoła kuszeryT 
Nauka akuszeryi w ięzyku polskim po- 
eUig praw i metod najnowszych Ame- 
rykańskich. Po bliższe szczegóły i wa- 
runki proszę pisać. 

Specyalista w Chorobach Kobiet. \ 

Godziny priyjfcu od 19-N rut 4· 4-N MPotudnU. 

Dr. iJ. F, Kozłowski 
4800 South Ada Street 

CHICAGO. . ILLINOIS 

Max . Kaczmarek 
ADWOKAT 

LOKALNY O FIS 

1133 W. Chicago Ave., 
pomiędzy Centre i May ulicą, 

we wszelkich «pra«rnrh udowych wytszego ef.dn, 
liczących eiq pokaleczenia, apadnobl^retwa, pa! 
[Autowych, rozwodowych, karoych. Zarazem po 
ląceon· jrit Nito whwfl"·. i «nraw zagra- 

alcznych ' Y Im * ' / *·· 

1'orada mofte być uilicnltta lUtowDi·. 

« 

S. DATTNER 
S. Dattner ze New Yorku, znany jako 

jeden ze znanych polskich pisarzy i znany 
Słoweńcom, a również znany w Stanach Zjed- 
noczonych jako prawdziwy patryota, szczerze 
poleca Hassana papierosy. 

Pan Dattner, który jest także wybitnym bankierem mówi: 

"Hassan" jest dla mnie ideałem dosko- 
nałych papierosów: s^ one najlepszej i naj- 
rzetelniejszej wartości. 

Najbardziej zadawalniająca Zaprawa I najmilsza łagodność zawarta w Hassanie 
nie może być dorównana w tym stopniu 
w droższych papierosach. 

ja zawszą polecam łiassan papierosy moim rodakom. 
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fw. w. sflJŁWSKi. ion Milwaukee ave.. Gtllcaoo. 111.1 
Rekordy Sprowadzone z Eurqpy. 

KTO 
chce usłyszeć coś nowego, piękną muzykę, artystyczne śpiewy, 

mono- 

logi, mowy itp., może je obecnie słyszeć we własnym domu. W tym ly- 
godniu otrzymałem ogromny wybór polskich rekordów europejskie, h 

podwójnych, którym niedorównają rekordy amerykińskie pod względem 
har- 

monii i sławy artystów, którzy do tych rekordów grali lub śpiewali. 
Kto ąły-. 

szy te rekordy ma on wrażenie, że siedzi w teatrze 
w Paryżu, Warszawie, Lwo- 

wie lub innem wielkiem mieście Europy, na najpiękniejszych operach i koncer- 

tach. Niema słów na opis cudów muzyki i śpiewu przechowywanych 
w tych 

rekordach. Rekordy te pomimo ogromnego kosztu przewoza z Europy sprzeda- 

ję tylko po 85 centów sztuUa. 

Wybierać można podług niżej podanych numerów 

TAŃCE POLSKIE. 
3C8 Hu feta Polka 

Zawierucha na Saskiej Kępie 

710 Oberek z pod Kalisza 
Kujawiak z nad Wisły 

717 Mazur odbijany 
Oberek Zawierucha 

718 Oberek z pod Kamionki 

Mazury i Obertasy 

710 Nowe Krakowiaki 
Podkóweczki dajcie ognia 

720 żwawo chłopcy, Mazur 

Polka, żyd w beczce 

300 Siwa Gąska, Polonez 
Polka w szafliku 

4.33 Polka Szatynka 
Polka Brunetka 

875 Najpiękniejszy Oberek 
Oberek z pod Płocka 

721 Sokolica Polka 
Polka z Sinlechem 

791 Dziadunio, Polka 

Polka z gwizdem i śpiewem 

449 Piały Mazur 
Dratewka, Mazur 

Dowcipne zagadki i kuplety. 

003 Niemowa przed sądem 
Zaplatane pokrewieństwo 

380 Maciek u fotogrr"·. 
Maciek Francuzem 

381 Fajga u akuszera 

Wesołe Toasty 

380 O czwartej nad rakem 

Uroczystość Kółka śpiewaków 
099 Para chłopców na jarmarku 

Oj dana, wiejska śpiewka 
598 Jazda do Berdyczowa 

Ulbina na rozwód 

593 Chłop na jarmarku 
Jazda na statku 

Śpiewy narodowe i fiwieckie. 

584 Tysiąc Walecznych 
Na pustym stepie 

56008 Gdyby rannem słonkiem 

Szumią jadły, z opery Hal- 
ka 

10072 Kuba i Magda 
Stręczyciel małżeństwa. 

10217 Gdzie domek mój 
Bracia Rocznica 

10077 Ja i ona 
Kuplety ze śmiechem 

10423 Marsz Sokołów 
Sprytny sztubak na egza- 

minie 

10821 Chłopek cl ja chłopek 
Czarna rola biały kamień 

394 Lipa Shnberta 
Marsz Pierenejskl 

11149 Przed sądem 
Licytacya Instrumentów 

10450 Pijany gramofon 
Stworzenie świata 

10453 Dziad zawodowy 
Wycieczka do Purzczykowa 

10438 Hej tam w karczmie za 

stołem 
Pomoc dajcie ml rodacy 

10440 W pośród drzew gęstej al- 

tany 
Góralu r?y nie żal 

45902 Biały pokoik Macocha 
Warszawskie przygody 

45000 Dodatki nadzwyczajne 
. . . Dziwne przygody Macocha 

45908 Tłusty czwartek na Biela- 

nach 
Dryndziarz Warszawski 

PIEŚNI KOŚCIELNE. 
393 Kiedy ranne wstają zorze 

Serdeczna matko opiekun- 
ko ludzi 

334 Ach mój Jezu jak ty klęczysz 
W lei na krzyżu 

335 Dobra noc Głowo święta N 

Krzyżu święty nadewszystko 

330 Zawitaj Ukrzyżowany 
Jezu Chryste Panie miły 

337 O duszo wszelka nabożna 

• Rozmyślajmy dziś 
338 Stała matka boleśclwa 

Ojcze Boże wszechmogący 

008 Gorzkie żale 
Kto się w opiekę 

PIEŚNI WIELKANOCNE 
389 Chrystus zmartwychwstał 

Wstał Pan Chrystus 

340 Wesoły nam dziś dzień na- 

stał 

Kiedy ranne wstają zorze 

KOLENDY. 

390 *· p<e Chrystus rodzi 

W żłobie leży 

392 Hej brncla czv wy śpicie 
Gwiazdka Kolenda 

004 Gwiazdka dla grzecznych 
dzieci 

\ Pod twoją opieką 

839 Anioł Pasterzom Mówił, ko- 

lęda 
W żłobie Leży, kolęda 

840 Lulaj Jezuniu, kolęda 
Bóg się rodzi, klęda 

841 Wśród nocnej ciszy, kolęda 

Święty Mikołaj, dyalog z or- 

kiestrą i chórem 

842 Spotkanie w dzień Bożego 
Narodź., dyalog z ork. i ch. 

Zaręczyny w dzień Bożego 
Narodź., dyal. z ork. i chó. 

843 Bóg Zawitał, kolęda 
W żłobie leży, kolęda ludowa 

Powyższe rekordy mogą być wysłane expresem 
lub pocztą. Wszelkie koszta przesyłki opłaca 

my. Należną sumę należy nadesłać wraz z zamówieniem. 
Adresować należy 

W. H. SAJEWSKI, 1011 Milwaukee ave., Chicago, III. 

Muzyczny Instrument 
jest najlepszym prezentem 
na Gwiazdkę 

rozweseli i zabawi całą familię. 

Fortepian, Perłowa Quoen Koncer- < 

tyna, Skrzypce, Gramofon (maszyna 
< 

mówiąca) ŁLarmotiia I wiele innych < 

pożytecznych muzycznych instru- 
' 

mentów w wielkim wyborze dla wa- 
szej dyspozycyi w naszych składach 
sprzedawane na łatwe spłaty. 

GeorgiiVitak MusicCo. 
1540 W. 47-ma ulica i 

4663 Gross avenue. 
Skład filialny: 

769 Milwaukee avenue. 

^Czas Magiki i Cudów^ 
ni^dy nie mija. Wiek teraźniej- 
szy obfituje w takie same a nawet 

większe cuda niż w PRZESZŁOŚCI. 

MALT 

Jest tonlu wyrabiany z wybranych ma· 
teryułów do warzenia. Skutkule zadzi- 
wiaj-co w leczeniu i zapobieganiu za- 

twardzenia. be'sennnM i nerwowuiol: 
także do wzmacniania ludzkiego syste- 
mu·. pdy Jhsi /mecz my i przepracowani*. 
Jest reKomendowany Pi/ez nujli-pazych 
doKtoró*· dla domu i do familijnego u- 
źytku. 

Pisze e po książeczkę ..Eminent Phy 
sicians of the West". 

Dostarczamy do waszego domu w 
mieście bezpłatnie. 

McAvoy Malt Marrow Dep't. 
2340-8 South Park At. Caluaet 5401 

Telefon wszystkich Dept. Ca'.umet 

^MOl^^utom^ 

THE JOHN B. GŁOWACKI 
CORNICE and ROOFING Co. 
d Największa polska fabryka « 

wyrobów z miedzi i galwa- 
nizow. żelazagrzymzów(cornices) 
świetlików (akylights), stal. su- 

fitów (:teel ceilings), kracie da- 
chów łupkiem (slate), dachówką 
(tile) i asbestem ogniotrwałym 
(Asbestos fching-les.) 

1440—1442 W. 47th, 
ił bloku na wschd t od Ashland Avenue 
Jan B. Głowacki, fabrykant i właściciel. 

TELEFON YARDS ICOJ 

Edward Repsold & Co. 
ŻELASTWO 

Gzymsowe roboty i farnesy. Potrzebj 
dl* ładowniczych, narzędzia i piece. 

P!lla:3972 Milwaukee 
Cfcwa, ilud: 2808-10 «JIWAIJKEE AVE. 

i I>l*«ra«7 boi. T«l. Irrion farii HI 

IF Możecie \i 
w brać prawdziwy % 
J PAIN-EXPELLR V 
* 
także wewnętrznie z do-* 
brym efektem. Wziąść 4 

prople w szklance pe^iej 
wody. 

4 

ri . 
Powidła 

PovidWV 

JUmo< GoioĄ 
^^^· 

Pracujecie ciężko 
na wasze pieniądze 
a gdy kupujecie rzeczy do jeday powinniś· 
cio otrzymać tylko najlepsze. Dostaniecie 
wartość waszych pieniędzy jeżeli kupioi· 

Li. Ck. H. POWIDŁA 
Caywte śliwkowe miało 

Ponieważ jest cayste. Ponieważ ma wyw 

borny smak starokrajskich powideł. Po- 

nieważ smak jest zadowalniający. Poni·» 

waż wvtrwa najdłużej. ' 

Wstrzymajcie si^ i pomyślcie. 
Poco jeść którekolwiek t wielu n^śła- 

downictw jeżeli możecie dostać absolutnie 
czyste L. G. H. POWIDŁA za tę samą ce- 

nę. Tylko śliwki, cukier i korzenie są u· 

żywHne. Niema zatem naśladownlctw. 
Uważajcie ażeby pejl miał napis L. O. 

H. POWIDŁA, tak jak na obrazku. Nale- 

Fek jest gwarancyą, 
że pow dta sa czyet· 

najlepsze. Nie jedzcie żadnych innych. 
' Zrobione tylko przez: 

Lamo» - Gohl Co., Chicago, III, 
Fabrykanci p^rzoazlo 80 lat 

PYTAJCIE OGŁOSZENIA W uuZlfcnillJUJ mmmm. 

BwMow; 
Podarek 

jest 

Małe, zgrabne, artystyczne 

i całkiem praktyczne 

samo napełniające, bezpieczne i zwykłe typy, 
wszystkie wielkości, proste lub ślicznie złotem 
lub srebrem ozdobione. Ceny od $2.50 i wyżej, 
lllustrowaną książeczkę wyślemy zupełnie darmo 

Unikajcie naśladownictw, szukajcie za marką 
globusa. 

L. E. Waterman Company 
115 Sq. Clark ul., 

Chicago, 111. 

((WARSZAWA) BUFFET, RESTAURAGYA 
* I KAWIARNIA 

Przekąska ciepła ł ńmn& cały 
dzień. — Koncert co dzień wleozo- 

rem o godz. 7-mej za wolnym wstępem 
do restauraoyi. — Poleca 

ale dwie pierwezoraędne restauracye na pierwszem 
i drujpera pio- 

trze, które są zawsze do usługi Szanownej 
PubllcznoćoL 

KR. KENDZIORA 
1203 Milwaukee Avenue. 

T*1Wm Kant S731- 

Pierwsza polska 
Dentystka w Chicago 
>»' 

>%; I 

Dr. Tekla M. Maturzyńska 
1227 Milwaukee ave., róg Ashland ave. 

Polecam alf it»n. Polskie] Publiczności. — Wszelkie pro*» 

w\ k jquJ pdhif najnowszego systemu l gwarantują Wkowe. 

Oodf ofJ»owe: Od (Mj r*no do 8-ej wieczorem. 

W niedzielę do godziny 4-eJ popołudniu. 


