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västä tai se voi olla ankara heti myrkyt joita lapsen ruumis it- - tamalla kylpyammeeseen veteen men nauttiminen ja parhain He--

Silloin kun tauti alkaa lie- - tosT
VatSaSU J" suohs-- - " Hssä tai tyynyllä pes- - nee puhdas konjakki (brandy)ten aslen veteen kaste- - Pane itaiVU °suta? an Viidenneksi tulee ryhtyä toi- - tulla sienellä tai rasulla alenee d aS a SEvähäpätöiseksi asiaksi eka anne- - menpitesim vatsan a suoliston lapsen kuume pian Kylvyn voi ia anselle aTnaSi8Ä? on s=Ä SÄrSCkSi

kiVUn

Sft kah- d- ? ! = An
oisin rauhaton joka johtuu kuu- - Kuten jo ennen on sanottu Mutta" aina tulee muistaa se S i on ttviÄ ponÄet'meesta joka on aina vaivana vaaralliset taudin bakteriat ke- - seikka että viileä kylpy vaikut- - ta 1 ov n uSnut te? kvlvviä
taudin alussa Lapsi ulostaa liittyvät nopeimmin maidossa taa la
useammin kuin tavallista ioskus Siis PnsimäinPn tSvä lnn„ i- -

"
: "7 " " " "yotton aksi väsynyt

J — — uninen ja jusMis vui iapsi vnus- - 'Kunrui ionien n nir r! _ ~ lapsi toipuu sairaudes
jv """-'- "i uaa saiiacti- - saiiasuiessa on iaiaia antamasta tua suta sellaisessa tapaukses-ta Ja sitten kun se tulee rau- - sille ruokaa ja samalla tyhjentää sa voi olla jonkinlainen kiihotin
hattomaksi nim tihenevät ulos- - suolisto tarpeellinen 'verenkierron vilkas- -

taan kuume on poistunut jne
on seuraava tärkeä tehtävä se
että antaa lapselle sopivaa ra-

vintoa lapsen voimien palautta-
miseksi Varmin keino on se

puhumme
irnvsci puu paivaa ima sitiom lata tarkoitusta varten on tuttamiseksi Siitä
kun huomaatte lapsen rauhatto- - kaksi lääkettä jotka ovat erit- - enempi myöhemmin
limusi misuiMu yuud imee neii tain nvvat ie ovat resnnioliy Viileä keitetty vesi jotakata josko lapsessa on kuu- - (CastoV oil) ja Calomel Kesii- - He annetaan 'usein au&a pX S?n SutellS vTetta "0ljy °n paFemP! J°s en saa distaa vateaa ja suolistoa Var--

!

afpeellinen iSkaa tt
"ään ei tehdä heti kuin £ K j-

-
5 LÄ?LÄÄlapsen sairaus ilmenee niin käy ::r r:: r" " °ie vaaramsra voi flos nim lapsi ei 0l rinnalla

se ankaraksi hyvin nopeaan
Ulostukset yhä tihenevät ne
ovat hyvin vetiset happamat ja
pahanhajuiset 'Ne voivat olla
monen väriset mutta tavallisem-
min vihertävät Mutta ei se ole
väri joka osoittaa taudin vaa

St?"™ta ulos
ruokittava) kolmea kuukauttaulos Silloin ou parempi antaa vaaralliset U

calomelia - vätsa puhdistetS nU0mmaHe lapseHe antaa mai- -min

Tietysti siinä tapauksessa jos sitä parSipi K
on
JS n m' tdI?Äen8e0Stt Ja yh S01?1

ei ole tottunut sairaanhoitoon ja äkkiä paranna lasta kesätaudista K ota S riEiiSS ioht"
epäilee omaa kykyään on paras eli sisutaudista kuin vatsan pi- - „asta
kutsua lääkäri jos lääkäri on kainen puhdistaminen ?n llSi}tty vahln T't0a Ja S°"~

saatavissa ja oi uotettava lää- - tulee muistaa ettäonrallisuuden vaan se suuri määrä
limaa joka erittyy ulostuksen 4"' 1UUJ Jos J£™dn ° tarhata tetaa kuinka paljon että lapselle ei saa syöttääkana ole laaka- -tai ei vpttS rph vatcn vn ntmukana' Kuume nousee ja kuu

riä saatavissa on nams itse teli- - faa T jncpn atM tu" ""aan_ tapaiKsessa niin

rlä spii minkä vni Sitä nnremni in i„„A„„ „i„ Kdlan Kuln IaPsen 'OStUS On

vihreätä ja pahan hajuista Mutmitä pikemmin lapsi saapi avun lapselle ei saa antaa kahta uns
ta voi antaa vähän munanval- -Anna lapselle resnnioljya ensik- - Sia enempää kerralla Kuuden i r_ _ i

=i mtt0 ir= Pi cp ™v cieällä v„inAa~ i„ i„„„: Kuaisra onra- - tai rnsiveaessa
tilitkin Ju wx- - yj j w_uii9 IVLI LUVflLIUll ailll(l JctUSl VUI J l Iti Cl

niin anna calomelia pienissä an- - neljä unssia samoin vuoden flksf' kunnes ]aPsen "]oss Pa7

noksissa Lapsi alle vuoden vanha lapsi Mutta vettä täytyy
la"tulV nol™aalnn Taman voi

vanha ei voi kuin valmistaa siten etta panee mu- -otta enempää a„taa usein Noin yhdestä
vhden pienen hiukkasen eli vh- - teen naintiin vettä tävtvv kävt- - nal YalKUaisen tavalliseen juo
den grainin painomitassa joka tää ennenkuin lapsen vatsa on
tulee antaa lapselle s:ten että puhdas
antaa yhden kuudennen osan

IVTltffni Avann 'uimaa mc

mäkisiin ja noin kahdeksan uns-

sia vettä ja pudistaa sen hyvin
sekaisin Sitten siivilöi tämä
puhtaan liinan läpi ja lisää seok- -

meen noustessa käy valtimon ty-

kytys yhä tiheämmäksi iKipu

lapsen suolistossa tekee sen rau-

hattomaksi päivällä ja yöllä
Silloin kuin tauti alkaa heti

ankarasti voi kuume kohota ai-

van pian 104— 105 asteeseen

Lapsi on joko hyvin uninen tai
sitten äärimmäisen rauhaton
Melkein heti alussa alkaa lapsi
oksentaa Sitten tulee lapsi an-

karan sairaaksi ja mahdollisesti
saa suonenvedon kohtauksia
Lapsi ulostaa tiheään ja väsyy
kovin ankarasta kivusta Lapsi
valittaa ja itkee on kalpea sil-

mät painuvat syvälle ja kieli on
valkean tahnian peitossa keskel-

tä ja laidat ovat punaiset ja kui-

vat Kova jano kiusaa lasta
mutta kaikki mitä lapsi nauttii

täytyy sen oksentaa kohta ulos

lapsen iho käy kuivaksi ja aivan

erainia tunnissa kunnes kokD ma kui1""-1-- " i'uia
liautitttl Tämä VOI uhiscksi ja iapscn vieibcu inau nctn vanaii muuiu-suk- ci iii u- -grauu on

kuulostaa suurelta annokselta parantamiseksi on ylitä tärkeätä ma on nyvin sopiva ravinto läp
saada myöskin suolisto pian selle kriitillisinä vuorokausina
puhtaaksi Sen voi toimittaa ennenkuin voi lapselle aritaa mai- -

imitta sen käyttämisessä ei oh
vaaraa jos se annetaan säännöl
lisesti yhden tunnin väliajoilla 'helposti kotona Tehdään suo- - toravintoa

lavesi johon käytetään yksi ruo- - Tärkeätä on muistaa että kun
t i i 11 -

ia se ei ainoastan puhdista si

sukset mutta se myöskin tap-

paa vaarallisia bakteriota
kaiusikaninen suoiaa kanteen lapselle alkaa svöttätnään mai- -
k varttiin veettä Voi käyttää toa sairauden jälkeen tulee se
joko pientä lapsen ruiskua tai aikaa hyvin pienillä annoksilla
sitten tavallista "fountain rUiS- - Tppliiail-allina- n inh-- +nti_

nin kuluttiin nn nivan tnrnppnlaikciu asia un sc cua naaui ivua jvaviLamaua pieiua kukuu
sumin nähtävästi lapsi laihtuu vatsa ia suolisto puhtaaksi niil nutkea Ruisku tnlpp nitää kip- - :„ i '
Kaikistn tuskallisin nirP inlV 17" _„1 w t~ " j- - paa anida KCUllUTOUa mai- -

ki j j~ — mau Kuin iiidiiuuiijaicu ua n vhss i vtiiessii luuuLaina un- - —— — -

(Jatkoa seitsemännellä sivulla)

Kenkiä
jotka tyydyttävät kaikkia

Jos haluatte sopivia kes-

täviä ja samalla aistikkaita

KENKIÄ tulkaa katso-

maan meidän jalkinevaras-toamm- e

Me voimme tyy-dyt- tä

teitä

Bee Hivi
' ASTORIA OREGON

taudissa ilmenee on ankara kipu myrkky saa olla sisäsä niin se nuutti että se on varmasti
joka on aina ankarin pikaisesti sieltä siirtyy vereen das Ennenkuin panet putken

ulostamisen edellä Ulostami- -
ja aiheuttaa kuumetta ankaraa peräsuoleen anna veden juosta

set tihenevät ja vihdoin käyvät oksentamista j n e käyden niin ettei jää ilmaa putkeen
paljaaksi vedeksi vaihdellen va- - vaaralliseksi lapsen elämälle Veden juostessa voi putkea
riltään oljen vuoroin ruskeat

jos olette antaneet lapselle re- - työntää sisään edemmä Vesi
vuoroin vihreät sckotettuna li- -

siiniöljyä ja se on tehnyt tehtä- - tekee putken sisään tunkemisen
maila vänsä tai jos on täytynyt antaa helpoksi Jos käytetään n k
Jos heti taudin ilmetessä lapsi calomelia niin sen jälkeen tulee sujuvaa "catheter"' langia voi sen

hoidetaan tarpeen mukaan niin antaa lapselle vettä usein Mut-- työntää sisään 10 jopa 12 tuu- -

voidaan tauti poistaa heti jopa ta jos oksennuskohtaukset sit- - maa Pesemistä tulee jatkaa
estääkin kokonaan varsinkin on tenkin jatkuvat tulee lapselle niin kauan että vesi tulee ulos
se helppo jos lapsi on ennen sai- - antaa vettä sisään myöskin pe- - puhtaana ja kirkkaana

"

rastumistaan ollut täysin terve räsuolen katitta Tämä toimite- - Vatsan varovainen ja hellä

ja voimakas taan varovasti pienellä ruiskulla hierominen silloin kun alkaa las- -

Nyt tulemme siihen: "mitä on Jos lapsi nopeaan menettää kea vettä sisään auttaa veden
tehtävä silloin 'kuin lapsi sairas- - ruumiin nesteitään jos sen iho tunkeutumista kauas suolistoon
tuu?" tulee kuivaksi ja kieli tahmai- - Suolavesi tulee olla noin 100

On tehtävä viisi asiaa En- - seksi ja silmät painuvat syvälle asteen lämpöistä Virutuksen
siksi on lapsen suolisto puhdis- - on veteen pantava vähän suolaa jälkeen voi jättää peräsuoleen
tettava tyhjäksi ei ainoastaan Siten vesi pikemmin imeytyy pari unssia veettä Lapsen sai- - +NEW YORKIN SUOM NAISTEN +

vaarallisista bakterioista mutta vereen rauden alussa on hyvä viruttaa J +
myöskin kaikesta happamesta ja Kuumetta vastaan joka aina' suolisto täten pari kolme kertaa + (JöUUöK011 +
mätänevästä aineksesta jonka seuraa tällaista sairautta on par- - päivässä ja kun lapsi alkaa pa- - +JA PAIKANVäLITYS-TOIMIST-

ai- - Parhain kei- - niin kerran 241 Lenox Ave- - 122 st- -
mädäntymisen bakteriat ovat hain keino kylpy rautua yhden päiväs- -

heuttaneet sienellä tai vaatteella sä Tämäno ou pe- - on yksinkertainen Telefooni: 813 Morning side +
Toiseksi tulee lapsen levätä seniilien jolloin vesi saa olla tehtävä ja voi se pelastaa lap- -
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vuoteessa samalla tulee lapsen 85—90 astetta Tai jos lapsi sen monesta vaarallisesta tau- - _
NAISTEN OSUUSKOTI 2185— 15thvatsa ja suolisto päästä lepoon sen kestää voi sen panna veteen dista

Kolmanneksi tulee lapsen saa- - jonka lämpö on 90 astetta ja pi- - Nyt muita m a sana veren k ii St San Francisco Telef Market
da paljon juomaa menetetyn tää siellä kolmesta viiteen mi- - hottimicn kävttämiscsiä Sairas 3958

NAISTEN OSUUSKOTI
2185— 15th St

SAN FRANCISCO CAL
Telefooni: Market 3958

SAN FRANCISCO

nesteen tilalle jonka menettämi- - nuuttiin Jos lapsi on heikko lapsi usein käy hyvin heikoksi
n en johtuu alituisesta ulostami- - on parasta ettei pidä kuin kaksi ja kokonaan hervottomaksi Täi-

sestä ja kuumeesta tai korkeintaan kolme minuuttia laisissa tapauksissa voi käydä
Neljänneksi tulee poistaa ne kerrallaan vedessä Joko aset- - välttämättömäksi vähän kiihotti- -


