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neuvot säilytetyiksi työkuntoisi- - ainetta ja keveän työn tekijätkin tar- -

na kuin joutua leikkauksella ne vitsovat sitä jonkun verran Yksi

poistamaan joka niiden turmel- - kvanti kuorimatonta maitoa antaa

yhtä paljon voimaa kuin puoli pau- -
tuessa kay välttämättömäksi

naa leipaa neljäsosa paunaa voita
Kuitenkin on nenän kautta hen- -

tal kuusi uns3ia BOkerla Maito Bl

gityksesta samaten huolehditta- - Bäitää kahta erittäin tärkejiä ravin-v- a

nielurisoien poistettuakin toainetta ioita ilman nuoret olen- -

Kuitin ©sasto
laisissa tapauksissa vaikuttaa ih- - Tuota leikkausta sivumennen sa- - not eivät kasva tai menestyvät

muutoksen Ennen noen ei koskaan saisi tehdä kvl- - nosti Kermassa on ainoastaan

kiukutteleva ja millä eikä tuulisilla ilmoilla
' ta niUstä aineksista ja kummamaidos-vast-al-iaknlnn-

länsi mniittiin ni- - sa tai herassa
'

toista Pienille lap- -

van toiseksi iloiseksi ia tottele- - sille tulisi antaa maito kokonaisena
nautittavaksi koska siinä on silloin

'

kaikki maidon hyvät aineksetvaiseksi henkisesti vilkkaaksi ja joita lapsissa tavallisesti
terveeksi taan "krampiksi" useinkin säi- -

Nielurisojen läheisyydestä' läh- -

tevät ns Eustakiuksen kanavat
korviin Kun nielurisat ajettu- -

vat ia puristavat nauun Korva- -

kanavien suihin' imeytyy tuleh- -

dus sitä tietä sisäkorvaan jossa
3v DJwVa i -j- "'-"
tä seuraa tavallisesti vähä myö

Iiemmin KorvaKaivon repeania_ ja
märkiminen Ellei tautia oitis
rvhdvtn tehokkaasti hoitima--

J"" "" voimia synnyttävät lapsissa ta- - ti
ja kuulon menetys joko tykka- - vallisesti ankaran kuumeen ja Maidon ja kasvisten avulla voi per-nää-

tai osaksi Sitä paitsi on kouristuksia Tavaili simpana heen emäntä saada terveellisemmän
suuri vaara uhkaamassa etta syyna ]asten kouristuskohtauk- - 3a huokeimman ruuan Kasvikset ja

myrkytys kehittyy korvantaus- - sm on "kova vatsa" eli että ne maIt soveltuvatkin hyvin yhteen

paiseeksi aivokalvon tulehduk- - ovat ummella tahi että ovat saa- - koska ksvikset sisältävät rautaa

aivoajokseksi tai joksikin ta maldosaa el olea koska niidenneet sopimatonta ravintoa nmt- -

muuksi sangen vakavaksi ja t ta ne voivat myös olla jonkun JTIÄ SSsennmiten tappavaksi taudiksi äkillisen taudin oireita sellas- - maitoravinnon nauttimisesta Maitoa
Nama kaikki olisi vältetty jos ten kuin keuhkotulehduksen tu- - vol käyttää monien kasviksien

olisi aikoinaan poistet- - lirokon taiJapsihalvauksen sina ja'yhdessä kasvisten kanssa saa-

tu Jos lapsi saa kouristusköhta- - daan maidosta maukasta ja terveel-Samaisiss- a

sampaissa ja nielu- - uksen niin ensimäiseksi neuvo-- Iistä ksittoa Maito on edullista

voivat tuberkelibasillit vat lääkärit panemaan päähän tää kallishintaisen lihan vastikkeena

piileskellä ja aiheuttaa tuberkeli
vetvrnits

"
Ipuknnpriin ia nis- -

kaan näitä rumia pahkoja saa
inll-ni- a ipikU nama sti näästväkin
v" —- —
ja yhä niitä ilmestyy uudelleen

Toisinaan nuo pahkat pehmene- -

vät ja puhkeavat ihon lapi syn- - Vdd on senKin anaa piaetta- - kurkkutaudin johtuvan usein n

ilkeitä märkiviä kipei- -
vä vhnät kääreet Lääkäri on terveellisestä maidosta Tautien ba-t-

joita jei kuukausmääriin saa tietysti haettava niin pian kuin Billit tulivat joko suorastaan
mahdollista Sillä jos ei ole tä tai ne joutuivat maitoon Jotenkin

ihan ™moh todistuksia siitä muuten Melkein kaikissa
XiMnrkat km L vlpilnä että lalsi on ummella bn lääkä-- E!sa ° nyt voimassa säädökset

patoisen näköiset
™k] jotka määräävät maidon pasterisoita-käsityksen-

etteivät-n- raitaan
stuskobtaukse toSta vaks1' Keltetty mait0 on tietysU

pahempaa voi aiheuttaa kuin e- -
terveeIliaempää ktIin kefttäInaton j03

nintään jolloinkin tulehtua — ja fy
xohlnaan l3tyy mpsei- - gaa pasterisoUua maitoa vaikka-pianha-

se tulehdus menee ohi alltaa Kloroformia mutta u- -
kin Biita kelttäessa ]iaviaa sen llle

aialellaan Tuberkuloosia niiden seimmiten auttaa_ rauhoittava no maltu ja joltakin tärkeitä

harvoin ajatellaan P™iske esim Rraania klo- - toaineita Vaikka maito pasterisoi-To- s

raaha 5 K™?0 chlora1) se" dessa kuumennetaan joutuu se eri-- -

joku asiaa paremmin ymmär- -J otettuna vahaiseen maaraan laisen prosessin alaiseksi kuin taval-tay-

tuberkuloosistamainitsee
]ämpftistä vettä_ Iisest)?a keittamIsessa ja Biksl ailnä

min silloin kyllä porhistetaan Kylvygtä otettua on ]aps säilyy sen alkuperäinen hieno maku
korvat ja huokaillaan : Lapsi ipantava vuoteeIle ja pidettävä Pasterisoitua maitoa voi huolettaan-raukka- !

Snta se ei lkma parane i ] „ i„vne r 11lni taa lapsille Juotavaksi Lapsille jot- -

NIELURISAT "SAMPAAT"
ELI "SANIAISET" '

niillä kaikilla nimillä heitä in

ovat1' ainakin täällä
Amerikan lä neliä joutuneet huo-

noon maineeseen Niitä syyle-lää- n

risataudin kaula-kuvu- reu-

matismin "engelskataudin" kuu-

rouden ja kaikenlaisten
dostumien aiheuttajiksi Ja pa-

rannuskeinona on niiden leik-

kauksella poistaminen kuta pi-

kemmin sen parempi
Nielurisat ovat hengityseli-

mien yläosassa ja on niitä kaksi
eri ryhmää: nenäontelon ja kur-

kunpään välissä olevat paljaal-
le silmälle näkymättömät "sam-

paat" eli "saniaiset" ja kielen

juuressa olevat kielirisat eli

"pikku kieli" joksi niitä paikoin
myös sanotaan Näiden läppä- -

maisten elimien tarkotuksena il-

meisesti on estää taudinitiöitä
tunkeutumasi! hengitystichyei-hi- n

Niiden muodostama ns

Waldeyrin rengas on suojeleva-
na linnotukscna tuhoisia viholli-

sia vastaan Mutta jos ne vä-

hänkin sairastuvat valtaa vihol-

linen heti koko ruumiin vieläpä
ottaa juuri tuon "linnotuksen"
varsinaiseksi tyyssljaksecn Niis-

sä on ainainen lievä tulehdus jo-

ka pitää asianomaisen henkilön
alaktintoisena

Kurkunpään erikoistutkijat
jo kauan väittiiteet että nuo

nielurisat ja sampaat ne ovat

syynä lasten kituvaisuuteen joka
ilmenee hcikkoverisyytenä

alamittaisuutena

kasvojen ja rintakehän epäsään-

nöllisyytenä jne Usein on myös
kuulo vialla jotkut tulevat mel-

kein umpikuuroiksi Ääni on

soinnuton jp monasti puhe on

takaltavaa änkytystä Potilaan
henkiset kyvyt

' kärsivät silmiin-pistäväks- ti

: sellaiset lapset jäävät
koulussa jälellä samanikäisistä
tovereistaan eivätkä pysty sulat-

tamaan tietoja silla lailla kuin
terveet lapset Ovat haluttomia
heillä ei ole pienintäkään harras-

tusta opinnrMl-jr- i jn opettajat pi-

tävät 'heitä yleensä ''paliankuri-si-

Useat heistä

ja haluttomuutensa ta-

kia erojvat ennenaikojaan kou-

lusta joutuvat huonopalkkaisiin
töihin joissa sortuvat kesken
ikiään useinpa vajoavat rikok-sellisuud-

rujoille
Tavallisesti on asia alkanut sii-

tä että lapsi näyttää "kivuliaal-

ta" Äiti jaottaa risiiniöljyä
mutta siitä ' ole apua Lapses-
sa huoma ' jonkun verran
kuumetta '

ikulai-e- t naapurit
ja joskus äkipäit:en kutsuttu
lääkärikin sanovat siinä olevan
"lentsun" 'utta lapsi ei ota

parantuaksi entiselleen Äiti

ajattelee k ' ':ia mahdollisia tau-

teja tuberktr-iosist- selköydintu-lehdtiksee- i)

: 'i ja lääkitsee hän-

tä milloin n 'tikin taudin varal-

ta mutta c i politanut koko nie-

lurisat Tal '11a ne kyY& olivat

punaiset ja jetuksissa mutta

nyt ei kuiki' 'laessa näy mitään
tulehdusta iitä I än päättelee
risatulelidn n menneen meno-

jaan Muu odciihuudcssa nue
suloin turinc uneet nielurisat

alituisen myrkytyksen läh-

teenä joka p 'ää lapsen myrkkyi-sen- ä

ruoki! 'iiittoinana ja unet-

tomana i uin tuntomerkke- -

ja on myo iun kautta henki-

nentys kuorsaa ja hampaitten
kiristäminen ilkkuessa vieläpä

tnkrhtumisoireet

KOURISTUKSET

käyttävät vanhemmat pois suun- -

nrUwn Ja vaarallisia ne }deen- -

s'1 ovau!m: vaiKKa lapsilla ne ei- -

vai uic luin ViUll atilMcu cllIlllS- -

?" mkej? kum "llta

„oZMhtXpi EE
kenlaisille häiriöille kuin aika- -

ihmisten josta syystä sellaiset
„_ „:„ „n:„H-

-

' "-

t jotakin kivistysta
vatsanpUma tal hevaa pahoin

kylmiä 'kaarelta Heti olisi myös
annettava ruokalusikallinen ri- -

siiniöljyä (castor oil) milloii
suinkin saadaan se lanselle nie

etetyksi Stte on lapsi pantava
lämpöiseen vesilcylpyyn mutta

lääkärin tai asianymmärtävän
hoitajan huostaan sillä lapsen
hermosto on niin arka ettei tar- -

vitsc muuta kuin äkillisen ään- -

nähdykSen kun kouristukset
voivat uudistua
Jos lasta _ei_ saada nielemään

ulostavaa risiiniöljvä voidaan
suolisto jossain määrässä puh- -

distaa ruiskuttamalla lämmintä
vettä johon sekotetaan 'hiukan

saippuaa Risiiniöljyä voidaan
antaa myöhemmin ja kouristus- -

kohtausten uusiutuminen voi- -

daan raiihottaha hiäk- -

ykästä on välttämätön jasentähden on huone pidettävä
äänettömänä useita tunteja

MAITO RAVINTONA

(Otteita Mary Swartz Bosen kirjo- -

tulisesta)
Maito vastaa rimmiin polttoaineena

loipää voita sokeria ja useita mui- -

ta ruokia joita ruumis tarvitsee etu- -

neuirnan ruuiins suuruuiii bitti
enemmän se tarvitsee polttoaineita
sitä tnrkotetain sanoessa ettii rilli- -

„'„„ _!at Hll ( u v i l lyovoiimia iuiuuv uji-
-

jät ja muut kovan työn tekijät tar- -

vftsflvat paljon tätä ruumiin poltto-

Pienille lapsille voi antaa maitoa
mitenkään valmistamatta Isommat

lapset eivät osaa pitää sitä eellai- -

senaan ruokana joten sita voi jcayt- -

taa Hiutuen juukiuu ecaöoa j vioia
antaa juotavaksi jos sita riittää
arsinkin keskenkasvuisille pojille

° ravintoa sillä he

kovaa työtä tekevät aikuiset Ihmiset

Kaikille 16 vuotta nuoremmille per- -

Jieen jäsenille pitäisi olla yks kvj
ti maitoa pälvää kohden ja iitä
vanhemmlIle pltaisI olla ylt8l palut

Ja ou se varsmKin mpsiiie ja nuoru- -

paljoa hyödyllisempää ravintoa

vielä tunnettiin ja maito tuli suo- -

raan rarmarin lynsinampansia koi--

keilltaaa metaiiiverkkosiivilän läpi
]askettuna huomattiin tulirokon ja

ka leikkivät ulkona päiväkaudet voL

antaa lasillisen maitoa aterian välis
sä

Toimeen halutaan

TYTTÖ jolla on kokemusta myös- -

kin ka'la"ioi?ossa- Pl'I1!kaa T'?6'

ZJTr011 astuttava Byygkmm i6 p 18a8

Hakemukset on lähetettävä osotteella

JYRYLS COMPANY

_bx 183 Hanna VVyo

U U(llSItlKHtl lllaUKSennC

ajoissa ettei lakkaUtllS- -

fa Jehd lähettämiseS- -

sa tule tapafttumaan I

Jos olette

kiipeä
VAPA LAAKE KIRJA No:

t]i nniatan tanrt

(Tiimiin lririan saatte vtnansti la pUHisi Dlla

jokasou suomaiisoa kodissa sillii ette tiediL
osKa tarviisntto suu aroKaa llUDJOauJcl
uukkoita ja Humbuuki toUtona

LiBnetlMn Aptprti ou sutlrln
suom Aptooki Yhdysvalloissa— —

P A LIONOLI CO Suoerlor Wli

M SHa f11 dollista Hyvää tarkottavain
peräiset kaulapahkat 90:ssa ta- -

vstäväi„ naapUrien ja sukulais-paukscss- a

sadasta ovat melun- - tpn uzfiv n KiSrlmon lnSM
sojen sairastumisen aiheuttamia

vmpaljllä on suorastaan hengen-vaa- n

useasti nnsia johtuu myös vaarallista tässä tapauksessa
keuhkotuberkuloosi etupäässä Lapsj on jätettävä yksistään
lapsissa
Aikuisilla nielurisat ovat tuon

tuskallisen hermostoa jäytävän
reumatismin porttina vieläpä ni- -

menomaan sen pahalaatuisimman
muodon ns nivelleimn joka
ei ainoastaan aiheuta sietamat- -

tömiä tuskia taan jättää jälkeen- -

sä sydänläppien vuodon puhu- -

mattakaan kaikenlaisista jäsen- -

ten cpämuodosttiinisista Viime

aikoina väittävät jotkut lääkärit

saaneensa selville että nielun- -

soissa pesivät nekin bakteerit

jotka synnyttävät vaikean rcu- -

maattisen luuvalon ankaran mu- -

nuaistaudin pitkällisen munuais- -

poltteen sekä sydämen ja suo- -

nien taudilliset muutokset ynnä
„- mJ+n vanrnlliaiinnia tauti- -

ja
Tärkein huomautus tämän asi- -

an yhteydessä on totuttaa Japset
vaikka puoliväkisin hengittämään
nenänsä kautta ja syvaan sita

'arlCll OllSl SaannOlUSla nariOtllK- -

sia pidettävä seka kotona etta
koulussa joka äivä Se on ai- -

nakin tässä lännen ilmanalassa
ainoa keino millä voi vrittää'

kään_ säilyttää lasten nielurisoja
4„„l„:: f1oSc = S talii c

'r'"- - "°"""
Tietenkin olisi paljoa edulliseni- -

ri p ' ici"?i' suojelus- -

paassa lammon synriyLiannsLii vui Leii vu BiuiiLHLy seKit uiyieiinnia iiieneio suomu
laisista liiitkkoiata1iLiiliettilkiiä tnndiu nimi

Ihmisruumis on aivankuin kone si- -

eli tauJin cireet ja mo esiiiimme teili miw
tä Pitää lämmiuää siiiimicillto en- -

enkT 80 tyento lee Minkä e- -

toai BUumulaisia Ap


