
Najlepsze światło dla ócz. 
Ciekawych, nowych doświad- 

czeń o rodzaju i sile światła naj- 
łagodniejszego dla ócz dokonał 
badacz amerykański C. E. Free i 
wyniki swych badań przedłożył 
międzynarodowemu kongresowi 
dla hygieny szkolnej w Buffalo. 
Do krótkiego, ostrego patrzenia, 
gdzie nie potrzebują być rozpo- 
znane szczegóły, potrzebne jest 
bardzo jasne światło; patrzenie 
takie powoduje jednak łatwo 
zmęczenie. Gdy chcemy dłuższy 
czas przypatrywać się jakiemu 
przedmiotowi lub zajściu, najdo- 
godniej szem jest światło przytłu- 
mione. daleko słabsze, aniżeli za- 

zwyczaj uważane jest za potrze- 
bne do dokładnej obseywacyi. 
Profesor Feres badał światło 
dzienne i trzy rodzaje świateł 
sztucznych i porównywał je ze 

sobą. Światła sztuczne nazwał: 
bezpośredniem, niebezpośrednient 
i późniebezpośrdniem. Te cztery 
formy oświetlenia badał nasam- 

przód przy równiej sile światła. 
Wyniki badać wykazały, że po 

upływiej-trzech godzin* , podczas 
których ‘wzfok użyty .został dó 
czytania, zdolność do widzenia 
małp tylk/o została naruszoną 
przez światło dzienne i światło 

niebezpośrednie. Trzy drugich 
dwóch rodzajach oświetlenia 
skonstatował badacz wielkie zmo- 
czenie i naruszenie zdolności do 
widzenia. W drugiej grupie ba- 
dan użyta została siła światła w 

każdym z rożnych systemów w 

nierównym stopniu. Okazało się, 
że i tutaj światło dzienne było 
najkorzystniejsze i że prawic do- 
równywało mu światło niebezpo- 
średnie. Przy tak zwanem świetle 
półbezpośredniem uwydatnił się 
ubytek zdolności do widzenia bar- j. 
dzo dokładnie po upływie trzech 
godzin. Przy użyciu światła bcz- 
pośrednego skutek w wszystkich 
stopniach jasności był równy. 
W edług'zdania uczonego amery- 
kańskiego należy uwzględniać 
przy wyborze najlepszego światła 
dla ócz muiej wielką jasność, jak 
najdogodniejszy stopień oświe- 
tlenia, tak, jak uwydatnia się o- 

no przy świetle niebezpośred- 
niem. Wynik badań profesora 
Ferec uznanyzostał przez kon- 
gres jako ważny dla hygieny 
Szkolnej i podkreślano, że należy 
poczynić więcej badań nietylko 
dla ich ważności dla szkół, lecz 
także dla biur i fabryk. 

Nio pozwólcie aby mycie statków psuło pa- 
mięć dobrego obiadu. Używajcie 
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“Lęt the GOLD DUST TWINS do yottr work” 

Pani Pankhurtt nie chce 
wyjść za mąż. 

Hartford, Conn. Pani Kmmeli- 
na Pankhurst. osławiona sufra- 
żystka angielska. która obecnie 
bawi w Stanach Zjednoczonych 
i miewa tu odczyty o równoupra- 
wnieniu kobiet, otrzymała wczo- 

raj pierwszą propozycyę małżeń- 
stwa. Amatorem na jej wojowni- 

c/.ą osobę jest doktor Henryk S. 
Tan ner z I,os Angeles, Cal., któ- 
ry >»ę Jej oświadczył listownie, 
żc ją tylko pragnie pojąć za mał- 
żonkę. Pani Pankluirst obraziła 
się rzekomo tym listem, bo po- 
wiada, że ona jest tylko stworzo- 
na do walki za równouprawnić* 
niem kobiet, a nie za żonę ani ma- 

tkę zasklepiającą się %v ciasnem 
kółku domowem. 

Rady dla matek w chorobach i przypa- 
dłościach dzieci. 

W' domach, gdzie znajduje się większa 
liczba dzieci, wypadki i przypadłości różnego 
rodzaju u dzieci są na porządku dziennym. 

Matka, która umie im zaradzić, często o- 

szczędza sobie trosk późniejszych, a nawet 
ocalić może życie dziecka. 

Dlatego więc wskazanem jest, by matki 

miały w pogotowiu następujące artykuły: 
zwój waty pochłaniającej (absorbent cotton) 
^arę sterylizowanych bandaży muślinowych 
(sterylized gauze bandages) szerokości od 3 
do ifi cali, nieco szarpi (skubanki z czystego 
wypranego płótna) parę małych ostrych no- 

życzek, książeczkę szpilek podwójnych (safe- 
ty pins), zwój taśmy przylegający (adhesive 
plaster) szerokości pół cala. buteleczkę karbo- 
lowej waseliny (carbolized \aseline) i nieco 

czystego płótna pralnego). 
Cięcia i potłuczenia. 

Każde zacięcie powinno być natychmiast 
wymyte czystą wodą letnią i dobrem mydłem. 
Można też ranę wymyć wodą z j»od kruczka i 

nałożyć szarpie celem wstrzymania krwawie- 
nia. Po ustaniu krwawienia na ranę położyć 
należy nieco szarpi, na to watę i owinąć ban- 
dażem. Jeśli rana (cięcie) jest głębokie, po 
wymyciu można brzegi rany ścisnąć, lecz tak, 
by brzegi nic stykały się i umocnić skrawkami 

taśmy przylegającej. Na to położyć szarpie, 
watę i obandażować. 

Stłuczenie (guzy) najlepiej leczyć okła- 
dami z wody lodowej, lub lodem owiniętym w 

Szarpie, zwilżane ciągle płynem Witchhazel. 
Dziecko upadłszy na głowę, często traci 

przytomność na krótki czas, lub też zapada w 

stan półomdlenia i jest śmiertelnie bladcm. 
Należy dziecko wówczas położyć na ple- 

cy i dać przystęp świeżemu powietrzu, a 

twarz należy zmywać zimną wodą. Jeśli bla- 
dość ustępuje — nie należy mieć żadnej oba- 
wy — przyjdzie ono wkrótce do siebie. 

Jeśli jednak bladość nie ustępuje, a w do- 
datku jeszcze dziecko wymiotuje — należy 
natychmiast przywołać lekarza. Często zdarza 

się. że po upadnięciu nie ma żadnych znaków 
na ciele dziecka i dopiero zdarza się, że przy 
myciu go — wydaje okrzyk holu. W tych wy- 
padkach zawsze zasięgnąć trzeba pomocy le- 
karza. 1>o następstwa przewidzieć nic można. 

O konwulsyach. 
Z powodu, iż system nerwowy niemowląt 

i małych dzieci jest bardzo wrażliwy — pod- 
padają one konwulsyom przy każdej nagłej 
zmianie od zasad i przepisów zdrowotnych. 

Konwulsye pochodzą najczęściej z nie- 
właściwego pokarmu, np. żywienie niemowląt 
i dzieci pokarmami ciężkimi (kartoflami, ka- 
pustą, mięsem wieprzowym tłustem). Pocho- 
dzi też ze zmiany nagłej z pokarmu matki na 

sztuczny, przez zmianę dobrego mleka na gor- 
sze, luh też jKiehodzić może z uszkodzonego 
pokarmu matki, jak s_ię to zdarza przy przera- 
żeniu, przestrachu luh przy przepiciu. 

" co sprowadza zanurzenia żo- 
łą<lka 1 : potrawy ciężko strawne, surowe ja- 
rzyny, a w szczególności dawanie dzieciom 
pokarmów, przeznaczonych dla osób star- 
szych — sprowadzić może zaburzenia w ja- 
mie brzusznej, zatkanie, biegunkę, a następst- 
wem tych są konwulsye. Jeśli przed atakiem 
konwulsyi matka zauważyła robaki w wydzie- 
linach — to konwulsye im przypisać należy. 
Konwulsye i>ochodzą też ze zepsutego powie- 
trza w mieszkaniach nicprzewictrzanych, cia- 
snych i ciemnych, bez dostępu dla słońca. 
Pierwszym środkiem zaradczym przed przy- 
byciem lekarza jest: rozebrać dziecko i mo- 

czyć stopy i nogi w gorącej, o ile można wo- 

dzie, do której dodano pełną łyżkę gorczycy 
(mustard) na galon wody. Ody nogi zaczer- 

wienieją, należy je owinąć flanefą. następnie 
dać dziecku jak najwdęcej świeżego fiowdetrza 
i okładać głowę lodem owiniętym w ręcznik, 
lub inne jdotno. Jak tylko dziecko l>ędzie prze- 
tykać, dać mu dozę oleju rycynowego (castor 
oil). Resztę leczeniu pozostawić lekarzowi. 
Jeśli atak pochodzi z pożywienia, to w przy- 
szłych 24 godzinach należy dziecka dać tylko 
bardzo mało pożywienia. Jeśli konwulsye są 
następstwem biegunki, nie należy głowy okła- 
dać lodem. 

TO I OWO 
DZIELNA POLKA. 

lir. Tarnowska, żona hr.- Tarnowskiego* 
dyplomaty attstryackiego przy dworze bułgar* 
tfkini pracowała przez cały czas wojen bułgar- 
skich w szpitalach jako sanitaryus/ka. Przez 
cijjg miesięcy całych, dzień w dzień widziano 
pani* pofłową w ubraniu aanitaryuszki, jak 
pomagała operującym lekarzom, jak przewią- 
zywała najokropniejsze rany, jak w braku chi- 
rurgów sama własnoręcznie wyjmowała laji- 
cetem kule z ciał zbolałych, jak pocieszała i 
do snu wiecznego... kołysała dobrem i cie- 
płem słowem. Kie szukając rozgłosu, stała się 
z humanitarnych swych czynów głośną. 

Kie szukając nagrody, otrzymała jednak- 
że nagrodę. Cesarz anstryacki Franciszek Jó- 
zef ol>darzył ją wysokiego i wyjątkowego zna- 

czenia orderem JSIżbicty; takie odznaczenie dla 
rodów arystokracji polskiej więcej znacz> niż 
renta dożywotnia... 

POMYSŁOWOŚĆ KOBIECA. 

śladem miast wielkich wydała i u nas po- 
licya nakaz, by szpilki od kapeluszy .pań, u- 

żywających kolei elektrycznej, zaopatrzone by- 
ły ochraniaczami. Nic o tern nie wiedziała je- 
dnak pewna obywatelka podmiejska, która 
wracając z zakupów w mieście, z trudem tyl- 
ko wcisnęła potworne rozmiary swej osoby do 
tiamwaju, a usiadłszy, przedstawiała widok 
zupełnego zadowolenia, które jednak wkrótce 
zamąciło wezwanie przybyłego konduktora, by albo szpilkę, z kapelusza wystającą, zaopatrzy- 
ła ochraniaczem, albo wóz opuściła. Zasmuci* 
ł«* się oblicze poczciwej kobieciny na myśl od- 
bycia pieszo drogi do dość odległego domu. 
lecz wkrótce błysk tryumfu zaświecił w jej o- 

czacli. Energicznym ruchem clęgnęła do ko- 
białki. a wyciągnąwszy z niej dość wiełki kar- 
tofel, ozdobiła nim ostry koniec szpilki. Wy- 
wołało to ogromną wesołość n w^półjadących, 
przepisowi stało się zadość, i konduktor wyda# 
bilet pomysłowej obywatelce. 


