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Hołd Kobiecie 
Najwyższą durną i szczęściem 

dla narodu jest, ply z szeregu o- 

bywateli jego powstaje jednost- 
„a. która czyny wiekopomnej pra-' 
«*v na rzecz całej ludzkości wpisać i 
potrafi do wielkiej księgi dziejów ! 

świata, (Jeniuszem wielkich ludzi j 
posuwa się liistorya rodzaju ludz- 
kiego naprzód, geniuszem wielkich 
ludzi zdobywa się prawo moralne 
narodów do bytu, godności, uzna- 
nia wśród licznej rodziny świata. | 

Wszak mimo, iż miliony ludu 
polskiego owoc znoju i pracy i 
wkładają wciąż w dobrobyt i roz- 
kwit tej szlachetnej Republiki — 

jednakże geniusz Kościuszki, bo- 
haterstwo Pułaskiego wyżłobiły 
urogę u/uama i uczuc dobrych dla 
polskiego wychoditwa i dały nam 

wazystkim tu walor zasługi, i 

wdzięczności i pamięci. Posągi ich 
spiżowe i czyny, wykute w dzie- 
jach. stoję i świadczą. Zmartwych- 
wstająca dziś z długiego niebytu 
**wego wśród świata — Polska, po- 
trzebuje hardziej niż kiedy herol- 
dów nieśmiertelnego geniuszu swe- 
go, bv Jej zatracono uznanie, rniej- 
wo i cześć wśród narodów w peł-' 
ni wrócone być mogły. 

Jarziuo póltorawiokowe nie da- 
wało nam możności wytworzenia 
skarbów myśli i wiedzy, bodowa-1 
nia twórców i bojowników nauki j 
na skalę światową. Sztuka polska, 
umiej skrępowana jarzmem, szczę- 
śliwszą była w twórczości swej,' 
jako też literatura, poezya — one 
też ratowały naród i protestowały 
przeciwko wymazaniu go z księgi 
żywych świata. Lecz polska nau-1 
ka. pozbawiona wielkich ośrodków 
badania, bogatych laboratoryów i 
urządzeń koniecznych wiodła ży- ] 
wot auchotuiczy, zmuszona opusz- 
czać przeważnie kraj i szukać I 
pracy i gościny wśród obcych. I- 
W wielkich w ten sposób sił za- 

traciła Polska, które poszły na sła- 
wę obcych_ 

Z jednego z ośrodków tych nau- 

kowych świata — w Paryżu — 

wykwitł dla narodu geniusz 
pierwszej w dziejach Polski ko- 
biety wi«dzy, której wola niezłom-l 
tia pokonała trudności wszelkie, a 

myśl niestrudzona, płomienna, do- 
konała odkryć wiekopomnych, 
które się stały błogosławieństwem 
dla świata całego. Radować się 

tylko trzeba, że stolica przyjaznej 
nam zawsze Francyi dała możność 
rozwoju geniuszowi polskiej u- 

ezonej, a szczęśliwy los złączył jej 
pracę i jej wielkie dziś imię z pracą 
i imieniem wielkiego bYamcuza, by 
przed światem stanęła świetna w 
skutkach współpraca mężczyzny i 
kobiety — męża i żony — dając 
ludzkości dobrodziejstwo cudow- 
nego radium, zaś Polsce nieśmier- 
telnej sławy imię — Maryi Curie- 
Skłodowskiej. 

Uczony francuski zginął śiuier-! 
cią tragiczną pod kołami wozu,1 
lecz wielka Polka pracę wspólną 
sama dalej wiedzie, zajmuje — po 
raz pierwszy w dziejach Francyi i 
— katedrę profesora po mężu 
swym w Sorbonie Paryskiej, 
pierwsza kobieta i to cudzoziem-1 
ka w dodatku. Franeya nie miała 
wyjścia, była to jedyna w tym za- 
kresie uczona na świeeie. Za pra- 
ce «we wielkie zostuje laureatką 
nagrody Nobla, która opromienia 
sławą naród, z którego pochodzi. 
Ratuukowe odkrycia rwo wciąż 
daje ludzkości, nie biorąc za nie 
nic, nie kładąc patentu żadnego 
Ua swe wynalazki bezcenne. Pod- 
czas wojny świata zamyka labo- 
ratoryum, zaopatr/a automobil w 
radium i objeżdża pola bitew, by 
prześwietlaniem ciała ludzkiego 
ratować żyeie walczących. 

Duch wielki idący z krwi naro- 
du — oskrzydla jej prace i czyny. 
Kobieta ta najsławniejsza dziś 
wśród uczonych świata całego — 

przybędzie wkrótce do Stanów 
Zjedn.. zaś naród wolnej Republi- 
ki, w ra/u wy na piękno Każde i 

zasługę. stworzył już komitet dla 
przyjęcia i honorowania wielkiej 
uczonej. Obecnie podniesioną zo- 
stała myśl zebrania sumy stu ty- 
sięcy dolarów dlu zakupu bodaj 
jednej odrobiny radium na wła- 
sność tej. która olnłar/ając świat 
błogosławieństwem swego odkry- 
cia i nie biorąc w zamian nic — 

nie posiada sama ani ziarnka tego 
cudownego metalu. 

Tak czynią i przygotowują się 
Amerykanie. — ć'o uczynią woboe 
przyjazdu sławy na ich! u Polacy i 
Polki zwłaszcza w Ameryce? Czy 
nie zechcemy nie tylko godnie 
przyjąć wielką rodaczkę, ale też 
dołączyć naszego daru zbiorowe- 
go, chociażby skromnego, do su- 

my, ofiarowanej dla niej przez A- 
merykanów? Polka uczona pracu- 
ją poza krajem, w stolicy obcej, 
Będ^fc przyjmowaną uroczyście w 

Warszawie, przed wojną, powie- 
działa, iż pragnęłaby pracować w 

Pobłce, lecz brak odpowiedniej 
pracowni i urządzeń uniemożliwia 
dla niej zadanie to. Czyby Polacy 
w Ameryce — wszystkie tu Polki, 
wszystkie organizacye bez wyjąt- 
ku, wszyscy ludzie zamożni — nie 
zechcieli uwiecznić wspaniałym 
czynem Wychodźtwa w Ameryce 
— składając fundusz na rzecz 
stworzenia stacyi naukowej w 

wolnej Ojczyźnie... Pomyślcie 
Wy wszyscy, co miłość i dirmę Na- 
rodu w piersiach nosicie — czyby 
samoświecące promienie radium 
nie mogły rozbłysnąć w Warsza- 
wie, sercu Polski — jako gwiazda 
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Zdalni aremd niech al« kcłatta- 
Jk Po warunki. 

nowego żyeih i inietlanego po- 
słannictwa zmartwychwstałej z 
rum i krwi Macierzy!... 

Wiedza — zdobycze jej — to 
dziś wartości najwyższe w skarb- 
nicy duchowej ludzkości, którcmi 
szczyci się i o które ubiega naród 
każdy, opierając na tym dorobku 
miejsca sobie należne w eywili/a- 
cyi i kulturze świata. Zabiegamy 
dziś o uznanie, pomoc, »y uipatye 
w tym potężnym, bogatym kraju, 
law zrządził tak dziwnie, że sławę 
imienia Polski reprezentują tu 
dziś — mąż, dziecko i kobieta, 
światowej sławy artysta i patryo- 
tu — Ig. J. Paderewski skupia do- 
koła siebie symputye i cześć Ame- 
ryki; genialne, iuale dziecko, ja- 
snowidz w grze umysłowej najtru- 
dniejszej, ho w szachach — S. Hzc- 
szewski —- budzi podziw i zdumie- 
nie aiłą twych kotnbinacyi mózgo- 
wych, tak niesłychanie rzadkich. 
Kobieta — geniusz myśli nauko- 
wej — Skłodowska Curie — ma 

wzruszyć najgłębsze pokłady du- 
cha Ameryki w hołdzie czci i po- 
dziwu powszechnego. 

Podnośmy łącznie świetność i 
piękno wielkich imion w Polsce. 
1'rzez geniusz jednostek widomie 
rorMy.sk a dla świata treść i do- 
stojność ducha narodów. Ludz- 
kość wie i rozumie, że przez nich 
płyną ży^we soki, krew i myśl 
zbiorowa danej rasy, że w geniu- 
szu jednostek pulsuje i woła o so- 
bie głośno król duch ludu każde- 
go. I jako takich, jako idących ze 

zbiorowej duszy naszej, dziedzi- 
ców ducha i prac tych, co odeszli 
i tych, co dziś żyją i znają się bez- 
imiennie — szanujmy i czcijmy 
tych wdelkieh, co za naród, przez 

OBNIŻCIE WYSOKIE KOSZTA UTRZYMANIA 
PRZY POMOCY MAZOU 

Dobroć i wydajność Mazoli przy wszelkiego rodzaju gotowaniu została 
szybko zauważoną. Pokarmy gotowane, albo smażone na Mazoli nietylko aą 
o wiele smaczniejsze I zdrowsze, ale kosztują mniej. Hożorłe ciągle ottzczf- 
dzać przy ożywaniu Mazoli. ponieważ ten sam olej może być ponownie uży- 
wany do smażenia innych pokarmów. Zlewajcie te resztki Mazoli, na której 
smażyliście i używajcie tych resztek do smażenia innych znów pokarmów. 

Mazola może być używana w najrozmaitszy sposób I kosztuje mniej 
•niżeli tłuszcze — zwierzęce, używane do gotowania, jednym słowem do przy. 
gotowywania wszystkich sałat 

Kupcie dzisiaj blaszanką Mazoli i spróbujcie Jej. Wasz sklepikarz, 
albo kupiec sklepów delikatesowych sprzedaje Mazolą w półkwartowych. 
kwartowych. pół-galonowych 1 galonowych blaszankach. 
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naród i na sławę narodu przed 
światem całym mów ią. 

Dziś zwłaszcza, w chwili rozbie- 
żności i zgrzytu duchowego u nas. 
w tej przełomowej chwili tworze- 
uia się no wy di dziejów i nowej 
przyszłości Polaki — zechciejmy 
•tworzyć wielkie święto solidarno- 
ści narodowej i łącznego działania 
wszystkich bez wyjątku w hołdzie 
i czynie, podjętym zgodnie i prze- 
prowadzonym wobec majestatu 
jadskicj nauki, wobec czci i uwiel- 
bienia dla geniusza kobiety, któ- 
ra stanie wkrótce ^>rzed nami tu, 
jako wcielenie najwyższego dosto- 
jeństwa człowieka, bo myśli jego 
badająeej, twórczej, zwycięskiej, 
uznana przez świat cały. nosząca 
już nieśmiertelność na josnern, 
dostojnem swe.m czole. 

śpieszmy się i czyńmy, by ebwi- 
ła. gdy przyjdzie, nie zastała nas, 
zw łaszcza polskie kobiety, z poga- 
saonemi lampami w dłoniach. 

Bt. Ł&udyn Chrzanowska. 

_i_ 

Niebezpieczna piękność 
Tajemnic*}’ i pełen uroku uś- 

miech Mony Lizy, słynnej piękno- 
ści * szesnastego -wieku, którą 
król francuski Franciszek Pierw- 
szy nazwał najpiękniejszą kobie- 
tą na świecie, a którą słynny arty- 
sta malarz Leonardo da Yinci u- 
wiecznił w największem ze swych 
arcydzieł, stał się przysłowiowym 
w ciągu szeregu wieków. Kobiety 
obdarzone czarującym i nieprze- 
niknionym uśmiechem zawsze po- 
równywano do nieśmiertelnej Mo- 
ny Lizy. 

Porównywano <lo niej w Chica- 
go pewną młodą. 19-letnią dziew- 
czynę, która, jak mówią świadko- 
wie, miała twarz Madonny, uś- 
miech Mony Lizy i niewinne, błę- 
kitne oczy, które rozbrajał}’ 
wszelką nieufność. Okazało się, że 
ta "niewinna piękność” była sze- 
fem jednej z najniebezpieczniej- 
szych band rabusiów. Zjawiała się 
ona w różnych bogatych domach i 
proponowała swe usługi, jako słu- 
żąca. Powierzchowność jej budzi- 
ła symputyę i zaufanie, to też za- 
ws-r.e. ją przyjmowano. Zapozna- 
wszy się dokładnie z domem, za- 
wiadamiała ona swoją bandę i gdy 
jej chlebodawcy wychodzili z do- 
mu, usypiała służbę i dzieci za po- 
mocą chloroformu i razem ze swy- 
mi wspólni kum i okradała dom do- 
szczętnie. Następnego dnia udawa- 
ła chorą z przerażenia i opuszcza- 
ła służbę. Rabunków takich było 
bardzo w iele, u każdy z nich obli- 
czony był na tysiące. Najhardziej 
słynną jednak była kradzież cu- 
kru wartości $00,000 ze składów 
rządowych, której dokonała ona z 

pomocą swych -wspólników. 

Dobro dziecka. — Przez po- 
ruszanie członkami dzie- 
cko kształci swe zmysły 

Józef Thor. 

iJzieoko nowonarodzone wiele 
wykonuje ruchów, nawet bardzo 
wiele, czy to członkami, czv gło- 
wa. czy puszcze (rolny mi rnirśnia- 
mi twarzy; nie możemy przypusz- 
cza.-, aby <»ne były wszystkie świa- 
domie i celowo wykonywane; n 
jakkolwiek je nazwiemy, rzv ma- 

chinalnymi, czy instynktownymi, 
wynikają one z nabytków moral- 
nych i organicznych przodków, 
przekazanych potomkowi w dzie- 
dzictwie. Rur.hy te dziecka aprzy- 
jają wydoskonaleniu pewnych 
narządów zmysłów i ntrzymaniu 
organów żyeionośnych ustroju we- 

wnętrznego we właściwej sile i 
czynności i może wywołują jakieś 
wrażenia podświadome. Wyrabia- 
nic to w swoim rodzaju zmysłów, 
ułatwia drogę przyjmowaniu świa 
domycii wrażeń, które uia twoją 
pracownię przeważnie w mózgu, 
tętn samem wpływa na obudzenie 
pewnych zdolności j skłonności. 
Żadnego więc ruchu dziecka nie 
możemy nazwać bezmyślnym w 
znaczeniu celowe tu, chociażby 
świadomość jego nie przejawiała 
się jako wyraźny akt myśli w móz- 
gu. Wiele z takich ruchów zauwa- 

żyć można już w pierwszych 
dniach noworodka, który mając 
nieskrępowane rączki i nóżki, wy- 
konuje niemi ruchy w swej szyb- 
kości i kierunku najdziwaczniej- 
sze, a określić się nam niedające; 
przyczem nieraz może się podra- 
pać lub uderzyć. Zaciska nieraz i 
ściąga usta. wykrzywia jakby do 
płaczu, gniewu lub śmiechu twa- 
rz.ycz.kę, przymruża i porusza o- 

czyma, ściaka natychmiast poda- 
ny mu palec, usuwa nóżki przed 
dotknięciem. Wszystko to robi nie 
świadomie; to też trudno jest 
przy dalszym jego rozwoju wyzna- 
czyć dokładnie różnicę i czas, kie- 
dy te sanie ruchy zacznie wyko- 
nywać świadomie i mniej więcej 
celowo. 

Picrwazc wylewanie łez poja- 
wia się u dziecka między *20 dnia- 
mi a 3-iiih miesiącami, tożsamo i 
szlochanie, które nie jest tylko 
zwykłym urywanym krzykiem, 
przyczem ma.iąe około dwóch mie- 
sięcy wymawia samogłoskę “a”, 
jewt to pierwsza samogłnwka.' któ- 
rej używać zarzyna jako głosu i 
kłóra daje jmezątek mowie. Wła- 
ściwy uśmiech i śmiech w glosie 
►ojawia się między jednym a dwo- 
ma miesiącami. f>ziecię rodzi aię 
lepem i głuehein; głuchom jest, 

gdyż przewód zewnętrzny uelia 

Dlaczego Niemcy Muszą Zapłacić 54 
Biliony Dolarów Odszkodowania? 

TRAGICZNE ZAKOŃCZENIE DZIEŁA ŻELAZNEGO KANCLERZA 
_ 

_____ 
• 

__ 
___w—— 

Cesarz Wilhelm Drugi wydał w roku 1914-tym wojnę Kwiatu, aby wypełnić testament 
księcia Bismarka i rządzić z Berlina wszystkimi narodami na kuli ziemskiej. 

GRÓB PRZEZNACZONY DLA INNYCH NARODÓW, STAŁ SIE GROBEM DLA NARODU NEUECDEGO 
I dla tego Niemcy muszą zapłacić tak olbrzymią sumą 
KOR 1871 

DzleA M-ty stycznia 1871-go ro- 

ku był dniem żałoby w całe] 
Francyl. Napoleon Trzeci, cesarz 
francnski. dostał się po pogromie 
pod Sedanem do niewoli pruskiej. 
Marszałek Bazain. który dowodził 
reszt* sił zbrojnych Prancyl. zdra- 
dził swój kraj. oddając Niemcom 
fortecę Metz wraz z liczną załogą. 
Wojska pruskie opanowały Paryi. 
Francya lękała w prochu 1 pyle u 
stóp butnego Prusaka. 

Pełnomocnik Francy!. Adolf 
Thiers udał się w dniu M-tym sty- 
cznia do Wersalu, aby wysłuchał 1 
podpisał podyktowane przez żela- 
znego Kanclerza Niemiec księcia 
Bismarcka, warunki. Bismarck nie 
oszczędził Francyl. Wymógł zrze- 

czenie się Alzacyi I Lotaryngii, 
pięł miliardów franków w złocie 
odszkodowania, oraz zgodę na 

tryumfalne wejście zwycięskich 
wojsk niemieckich do Paryża I bi- 
wakowanie na nlicach stolicy 
Fraacyl przez dwie doby. 

SOK 1018 
DnU 11-co Kato pada lllt-go ro- 

lni o godzinie 11-ej rano. maraza- 
łak Foch wydał rozkaz zapnesta- 
nła dalszej walki a oofaJeeemi się 
w aieładtle armiami cesarza nie- 
mieckiego. Plerwaay akt wojny 
światowej okończyt się najzupeł- 
niejszą klęska Niemiec. Sprawca 
wojny cesarz Wilhelm Dragi, o- 
pnscił w pośpiechu rwój kraj. ssa- 
ka jąc dla siebie 1 ewej rodziny 
■chronienia w HolandyL 

Podpisana przez ddigattw nie- 
mieckich wamkl sawlnraaeli bre- 
nl polałyły kres potędze sanitar- 
nej Niemiec. Wojenna dęta nie- 
miecka przestaje istnieć. Zapasy 
wojenne (armii niemieckiej .staje się 
własnością Fraocyi \ je] AJlnatfrw. 
Alzacya i Lotaryngia wraanjti 
zawsze de ewej rnmcasklfij na- 
eierzy. Państwo niemieckie sake* 
wlęsnje się w ynagrodzie e^jnatfe 
szkody wyrcądnmo wsknMk w*|ny. ( 

Podówczas Francya ale miała 
zag ranie* przyjaciół. Anglicy o bo* 
letnie przyjmowali wiadomości o klęskach armii 
fr:«caikich. Roeya otwarcie sprzyjała zamiarom 
Niemiec. Wszechwładny minister rosyjski. kzleżf 
Gorczakow mścił się na Napoleonie i na Prancyl za 
okazywane sympatye Polsce, podczas ostatniego na- 

szego powstania. Anstrya zagrożona przez Rosyę, 
musiała pozostać bezwładna. 

Na gruzach drugiego cesarstwa francuskiego, w 
pałacu królów Krancyi, w Wersalu, król pruski Wil- 
helm Pierwszy ogłosi! się cesarzem Niemiec. Ksłglf 
Bismarck był pewien, te położył fundamenty pod 
panowanie Niemiec nad światem całym. 

n. Nemezys OMion 
straszllweml «łMk>fld pmpstp aa 

ncraM* ilwliftiii W dała #-j» wrm UH 9 
roku w tej w»<l *11 awłereladlanel (Mi P*as4 
czterdziestu odm tu taty władcy Niemiec proklamo- 
wali cesarstwo atemleekla. przedstawiciele aamte 
niemieckiego zawszeni kyłl do podpisania wanafrdw 
pokoju, które byjy kauilaataas notospa i^itoai] 
przewagi Niemiec. 

W tym mamrm isfluasjm ilaeriaceMatakdk 
w Warszawie, w Krakusie I w Jkaanln odbyty Sł# 
przeglądy wojska RzeezypzspolłteJ NfkkJ tbmta 
la plaśft -Jeszcze Polaka ale zptapłat*. 

Żadna wojna na Iwlatla nla wywalała takich mian, Jak WbBa Wojw Załatana. 
OBOWIĄZKIEM KAŻDEGO JEST ZNAĆ PRZEBIEC TEJ WAŁKI NARODÓW. 

HISTORYA WOJNY ŚWIATOWEJ zawiera* Prawdziwa miuyi wyli nr ha wojny. Dokładny apłe 
bi«|u walk. Pifkn* kalarawa ilustracya. Kilkaset odbitek fotograficznych. Mapj wakniajaaych frantów. Ks> • 

pis najważniejszych dokumentów. Działalność legionów polskich. Znaczenie Anałl Polskiej wa FrancyirOpia 
walki dyplomatów a traktat pokojowy. Wszystkie waino rzeczy I In tar o wiją aa afaagłly a wojnie. 

Cena HUtoryi Wojny Światowej $5.00. 
ZAMÓWIENIE I PIENIĄDZE NADSYŁAĆ NA ADKESt 

DZIENNIK ZWIĄZKOWY ; 
1406 W. Divisk>n St, — Chicago, Illinois 

jest zamknięty, nie znaczy to, aby 
całkiem było na silny głos niewra- 
żliwe; klepem jest, -bo źrenica je- 
go oka ani się nie zwęża, ani nie 
rozszerza, nie wodzi oczyma za 

pokazy wanyini mu chociażby świe- 
cącymi przedmiotami, narząd ten, 
podobnie jak ucho, nie jest cał- 
kiem niewrażliwy na silne świa- 
tło, przed którem mruży oczy. 

Wzrok budzi się, gdy dziecko 
ma około d tygodnie, gdyż w tym 
czasio dopiero zaczynu wodzić o- 

czyma za świecącymi przedmiotar 
ini, jak: świecą, połyskującą ły- 
żeczką. Mając około 1 miesiąca, 
zaczyna dziecko zwracać główkę 
w stronę niespodziewanego szele- 
stu lub głosu ludzkiego; wtedy 
dopiero słyszy. W drugim ntiesią- 
cu budzi się zmysł niięśniowo-ezu- 

jeiowy, gdy dziecko uwolnione z 
1 powijaków porusza z widocznom 
zadowoleniem nóżkami i podnosi 
je w górę, gdy przytem wydaje 
jakieś głosy urywane i bawi się 
tak godzinami, wtedy gdy oparł- 
szy nóżkę o naszą rękę, usiłuje się 
odepchnąć. 

I»o dwóch mimięcy wszystkie 
niemal główniejsze zmysły budzą 
się u dziecka to jest jako wyraźne 
wrażenia: dotyku, wzroku, słu- 
chu, węchu, smaku i ruchu. 

na jiinrozicj UEUicifFyrn 
wrażeń należą urażenia wzroko- 
we, słuchowe, dotykowo, mięsu io- 
we. następnie arniko we i węcho- 
we. Wrażenia te, gdy są już zinte- 
Icktualizowątic, u ś w i u tl a m i a- 

j a c sic w mózgu, kształcą po 
przez swą różnorodność, podobień- 
stwo i powtarzanie sio. IMa dziee- 
ka, mającego hlizko dwa niiesią- 
ee, przyjemncmi są zjawiska przed 
miotów świecących. o jawnych bar- 
wach, ukazujących się przed o- 

|ez.vma, na które zdaje aię zwra- 

cać uwagę. wodząc za nimi oczami: 
'przykroili są zbyt jasne światło i 
jaskrawo mieniące aię lub poru- 

szające aię szybko przedmioty. — 

Widocznie odbywa się już stop- 
niowanie jasności i umiojsoowia- 

Inie plam światła i cienia przed- 
miotu. a pewnie nawet wrażenie 
kształtu opólne i jakiejś protobar- 
wyj a może nawet, wszystkich 
trzech pierwotnych, świadczy nam 

i o tein to przykro uczucie dziecka 
wskutek szybko poruszającego 
się przedmiotu, pdyż <1 Im uświa- 
domienia karlałtu i barwy potrze- 
ba spokoju przedmiotu. Wiemy z. 

własnego doświadczenia, że nie 
poznamy kształtu przedmiotu, je- 
żeli się będzie szybko poruszał, 
również nie poznamy żadnej bar- 
wy na tarczy siedmiobarwnej, je- 

Iżełi się będzie szybko obracała. 
Dla odebrania każdego wrażenia 

I potrzeb* jakiegoś czasu, jakiejś 
'tysiącznej nawet części sekundy, 
podczas której pobudzenie ze- 

wnętrznyrh kończyn nerwu prze- 
chodzi do mózgu, sypnalizuje po. 
i które mózg odnosi z powrotem 
do kończyn nerwu i wrażenie o- 

trzymuje. 
i Wrażenie zupełne jest już pro 

duktem kojarzenia odbywa się o 

wiele wcześniej, zanim jeszcze mo- 

że umysł otrzymywać wrażenia 
zupełne a nawet świadome. 

Aby wrażenia odbiły aię w ur 

myślę dziecka, nie powinny zbyt 
szybko po sobie następować, gdyż 
delikatność tkanki mózgowej u 

dziecka nie znosi zbyt szybkich 
lub za silnych wrażeń, na które 
prędko wrażliwość obojętnieje, a 

które pozostawiają po sobio uczu- 

ci© przykre. 

Hiaterya. 
His tery a jest to pewnego ro- 

dzaju >baTdzo silne podniecenie u- 

my»łowe i nerwowe, spotykane 
zwykle u kobiet. Odznacsaa aię ona 

utrata siły woli i nadzwyacajnem 
wyładowaniem wzruszeń; osoba 
dotknięta hieteryą śmieje aię i 
płacze anormalnie bez względu na 

otoczenie, *w jakiem się znajduje. 
Iiardzo ważną jest rzeczą, by 

nie utożsamiać hieteryi z omdle- 
niem lub cpilrpsyą. Pomiędzy ©- 

mdleniem, a epilepsyą są następu- 
jące różnice; osoba w stanie om- 

dlenia ma zimną twarz i palce, 
przyezetn pulsa dają bardzo słaby 
znak życia, podczas gdy w stanie 

histeryi twarz i dłonie są ciepłe a 

pul* normalny. Przy otwieraniu 

powiek w stanie histeryi napoty- 
ka się na opór, przy omdleniu zaś 
nic. W napadzie histeryi, która 

jest podobna do epilopsyi, język 
nie ulega uszkodzeniu, a jeżeli pa- 

eyent pada os siemię, to zwykło 
w lakiem miejsca, by uniknąć u- 

szkodzeń -cielesnych. Piana z ust 
•ię me tomy. 

Najskutoezme^ze e/bothodzenie' 
się z oaobą w etanie histeTyi to po- 
zostawienie jej w eopełnym,spoko- 
ju; okazywanie ąynąiatyi zwykle 
pwoBrie atak i nie przynosi w 

skutkach nie dobrego. Okazanie 
stanowczości ze strony ęwaby, o- 

pi tkającej się peeyentem (jjaoyesa- 
tką) i danie do pognania, 
ranki, w jakich się tsiaiła 

ne, oto wac/atka, co tudi 
bić w tego rodzaju wypa 
Ozfato praktykuje się, & < 

stanie histeryi polewa eą 
wodę. ftrodek to jednak 
stry i wobee tegeniaapi 
wfcrny, zwłaaocza wówczas, 
eyentka jest kobietą detikstn*. 

Cct mmiu kie<ty t 
•M PH£K_N Y-Pfl.A\ 
kuntanl M<krtk s* 
no*cl* *• nlsdy 1 i 
•kmjytaa ■ tęi * 
Ju* UJrtej art(4y rfjU 
T ak dl* mpicirw to 
t»w, mjłrfhrfcOMi ki 
rentkwłn* nt II ui 

PRAWDZIWY TONIK 
Dobre zdrowie i fizyczna siła zależy przeważnie od prawi- 
dłowego działania żołądka i wątroby. Najzwykłejszemi cier- 
pieniami tych dwóch organów są dyspepsya, niestrawność, 
żołądkowe bole, kotki, żółtaczka, ataki żółciowe, zatwar- 
dzenie, zgaga i chorobliwe bóle głowy. 
Symptomami tych chorób są: niesmak w dołku sercowem, 
ckliwość, zawróty głowy, obłożony język* cuchnący oddech, 
kwaśny smak, plamy przed oczyma, trapienie po jedzeniu i 
ogólne uczucie bólu. 

Severy Balzol 
(poprzednio znany jako Screry Balsam 

Życia) 
naprawia te zaburzenia. Wzmocni organa 
trawienia i przyprowadzi je do natural- 
nego działania. Usunie ogólne osłabienie. 
Jest to idealny tonik i odnowiciel ciała. 
Dostańcie butelkę takowego jeszcze dziś 
i korzystajcie z jego skutków. 

W« wszystkich aptekach. Cena Mc. 

W. F. SEVERA CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA 
a 


